
EMLÉKEZTETŐ

A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Elnökségének 2007. 04.25-i üléséről

Az ülés helye: AÉSZ Vagyonkezelő  Kft.  Győri  Kirendeltsége  (Győr,  Csaba  u.  16.) 
tárgyalóterme (III. emelet 317. sz.)

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint

Az ülés napirendje:

1. Két elnökségi ülés között történt események.
Kovács István, elnök

2. Felelős  műszaki  vezetők  és  műszaki  ellenőrök névjegyzék  vezetésével  kapcsolatos 
kérdések/feladatok

Dr Bakos Ágnes titkár,
Wimmer József elnökségi tag

3. 2007. tavaszi Taggyűlés előkészítése.
Szabó Péter alelnök

4. Tájékoztatás a megyei Tervezők elmúlt 10 évi munkáiról készült adatgyűjtésről
Dr Neiger Róbert elnökségi tag

5. Hírlevélbe kerülő anyagok összeállítása
Bartal György – Elnökség

6. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.
Dr. Bakos Ágnes, titkár

7. Egyebek.

Kovács István Elnök üdvözölte a megjelenteket, majd az Elnökségi Ülés a tájékoztatókkal és 
a napirendek megvitatásával folytatódott.  

1. Két elnökségi ülés között történt események.

Kovács István: 
Az országos  elnökség ülésén  a  választási  rend korszerűsítéséről  volt  szó.  A jelölő 
bizottság  szerepéről  tárgyaltunk.  Döntően  a  jelölő  bizottság  jelöltjei  a  jelöltek.  A 
helyszínen csak kivételesen lehet jelöltet állítani. Még nem került választmány elé, de 
több területi kamara felvetette, hogy nehéz a 10-15 %-ot összevadászni,  területeket és 
tagozatokat célszerű lenne küldöttgyűléssé átalakítani. Az elnökségnek ki kell jelölni a 
szakmai csoportokat és fel kell őket hívni a küldöttjelölésekre.
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Az  egész  rendszert  taggyűléssel  kell  megszavaztatni.  Kérdezem,  hogy  a  soron 
következő  taggyűlésen  tegyünk-e  fel  kérdést,  támogatják-e,  hogy  a  taggyűlés 
küldöttgyűléssé alakuljon át. 

Csejtei György: 
Pesszimista vagyok az ügyben. Kialakult egy 10-15 %-os mag, ez elég a taggyűléshez. 
Nem nagy a közügyek iránti érdeklődés, ez a probléma. 

Az Elnökség állásfoglalása: Először meg kell várni az országos kamara állásfoglalását. 

Kovács István:
Két  érdekesség.  Az  Orvosi  Kamara  újjászerzeződött  és  országos  átlagban  76  % 
létszám visszalépett.  A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara májusban újabb 
küldöttközgyűlést és elnökválasztást tart. 

Csejtei György: 
A Mérnök Újságban megjelent  cikkre szeretném a figyelmet  felhívni.   Hajtó Ödön 
legutóbbi cikke nem méltó a mérnök társadalomra. Ilyen cikkekre nincs szükség. 

Kovács István: 
A Mérnök Újság helyet ad minden cikknek, ez ilyen problémákat is okozhat. 
Még  egy  téma  van  a  választmány  előtt,  a  műszaki  ellenőrök  és  felelős  műszaki 
vezetők jogosultság elbírálási szabályzata. 
Két pénzügyi  kitérőre is sor került.  A területi  kamarák közül senki nem folytatja a 
budapesti gyakorlatot, ami a 17.000., Ft szedését illeti. A minisztériumhoz került egy 
olyan  kérvény,  hogy  a  kamara  normatív  anyagi  támogatást  kap  a  minősítéssel 
kapcsolatos  költségek  fedezetére  a  műszaki  ellenőrökkel  és  a  felelős  műszaki 
vezetőkkel kapcsolatban. 

Dr. Tóth Péter: 
A  szél  világnapja  alkalmából  nyílt  napot  szerveznek  a  Móvár  környéki 
szélerőművekben. Javasolom a látogatás megszervezését. 

Kovács István: 
A taggyűlés előkészítésével meg vagyunk késve. Június 04-én, hétfőn lesz a taggyűlés. 
A meghívók kiküldésének legkésőbbi időpontja 2007. május 15. 

Csejtei György: 
A  taggyűlésen  vetítendő  anyaggal  kapcsolatban  kérdezem,  egyetértenétek-e,  hogy 
viszonylag nagyobb mennyiséget kérnénk be. Kb. 700 darab kép férne el egy CD-n. 
Egy CD-ben meg tudunk-e egyezni. Úgy látom, hogy az anyaggyűjtéssel semmiféle 
gond nem lesz.  A vizes  szakmából  100-150 képet  kapunk,  sokat  kapunk a Ráday 
Mérnöki Irodától és a Közúti Kht-tól. 

Kovács István: 
A vetítési időszak 10-20 perc legyen. 

Elnökségi  Határozat:  Elkészül  a  Mérnök  Kamara  10  éves  munkájáról  készült  CD 
összeállítás.  A  szerkesztő  bizottság  25-30  perces  vetített  előadásra  alkalmas  anyagot 
készít. A résztvevők a CD-t megkapják. 
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Hírlevélbe kerülő anyagra javaslat: 
Szélerőművek látogatása.
Pék Gyula 85 éves születésnapját ünnepelte az épületgépész szakcsoport. Nagy sikerű 
rendezvény volt.  Erről készült Palla Dénes tollából egy összefoglaló, ezt a hírlevélben 
fel kell tüntetni.      

2. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.
Dr. Bakos Ágnes, titkár

Tagfelvételi kérelmek, határozatok:

8/2007. (04.25.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Az Elnökség 6 fő felvételéről döntött:

Vesztergom József
Szabó János
Soproni Ilona
Szabó József
Tibold Eszter
Kurtyák Zsolt (Budapesti Kamarától jött át, mert a megyében lakik)

9/2007. (04.25.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Tagsági viszony felfüggesztését kérte

Daszkapopulosz Andrea (GYED-en van)

10/2007. (04.25.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Tervezői hosszabbítást kért (2 fő)

Ifj. Orosz József
Tédi Szabolcs

11/2007. (04.25.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Tervezői engedélyt kért: (9 fő)

Molnár András
Kerék Gábor
Bőr Ferenc
Ficsor Johanna
Soproni Ilona
Sztahovszky Zoltán
Egyed István
Bálint József
Fehér Csaba
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12/2007. (04.25.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Szakértői hosszabbítást kért (5 fő)

Pintér István
Sági Ernő
Dr. Neiger Róbert
Gecser Béla
Bodó Lajos

Az Elnökség egyhangú határozatot hozott a kérelmek teljesítéséről. 

kmf.

  / Dr. Bakos Ágnes/    / Kovács István /
titkár elnök
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