
EMLÉKEZTETŐ

Készült  a  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Mérnöki  Kamara  2011.  12.  12.  napján,  13  órai 
kezdettel tartott elnökségi üléséről. 

Az ülés helye: Aranyszarvas Étterem és Fogadó különterme (Győr, Radó sétány 1.) 
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint

Az Elnökségi ülés határozatképes. A határozatok jelen emlékeztető mellékletében találhatók.
Jelenlévők a napirendet elfogadták. 

Az     elnökségi ülés napirendje:  

1. Évértékelés - Bartal György elnök
2. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések - Barcsai Éva Magdolna titkár
3. Egyebek.

1. Napirendi pont: Évértékelés

Bartal  György elnök köszöntötte  az  ünnepélyes  elnökségi  ülésen  megjelenteket,  és  az 
alábbiakról tájékoztatta az elnökség tagjait, ill. a meghívottakat:

2011.  november  18-19-én  került  megtartásra  Szekszárdon  az  MMK  kihelyezett 
választmányi ülése, ahol több témakör is megtárgyalásra került.

Az egyik eredménye, hogy hivatalosan is bemutatásra került az új főtitkár, dr. Molnár 
Gábor,  aki  november  1-től  az MMK főtitkára.  2011 dec.  végéig az új  főtitkár  mellett 
tanácsadóként  Szőllőssy  Gábor  –  a  régi  főtitkár  –  még  megmarad.  (2012.  januártól 
Szőllőssy Gábor átkerül a Nonprofit Kft-hez).
Az új főtitkárnak az egységes joggyakorlat  kialakításában lenne nagy szerepe,  mert az 
jelenleg hiányzik.

A választmányi ülés másik eredménye az elnök asszony által tartott sajtótájékoztató, 
amelynek az anyagával több média is foglalkozott. Az elnök asszony felhívta a figyelmet 
a mérnökök sanyarú helyzetére, amelyet a gazdasági válság és a recesszió tovább rontott.

Szóba  került  az  is,  hogy  a  tanúsítványok  kiadásának  szabályzata  továbbra  sincs 
jóváhagyva.  A tanúsítványokat  a  kamara  elnöke  és  a  szakmai  tagozat  elnöke írja  alá. 
Ígéret van arra, hogy ezt hamarosan véglegesítik.

Az ülésen nem volt ugyan hangsúlyos, de szóba került az is, hogy az elnök asszony 
próbálja olyan irányba terelgetni az új kamarai törvényt, hogy a kamara ne csak a szakértő 
és tervező mérnökök kamarája legyen, hanem minden mérnöké.

Saját munkánkról röviden:
Az  Oktatási  Bizottság  végzi  a  munkáját,  januárban  lesz  egy  kredites  előadás  az 

engedélyezésről, február elején pedig a kötelező továbbképzés általános részéből lesz egy 
ingyenes képzés, minden GY-M-S megyei kamarai tag részére.

Az Etikai-fegyelmi Bizottság is több üggyel kellett, hogy foglalkozzon az idei évben. 
Az  országos  kamara  tisztségviselői  által  kezdeményezett  ügyben  nemrég  volt 
meghallgatás, amely alapján született egy határozat, de az abban foglaltakkal a panaszolt 
nem értett  egyet,  és tárgyalás  tartását  kezdeményezte.  Ez a tárgyalás  dec.  20-ra került 
kitűzésre. 

Szabó Péter alelnök hozzászólása: A tanúsítványoknak mi a jogállása?



Bartal  György  elnök:  Amíg  nincs  országosan  jóváhagyott  szabályzat  a  tanúsítványok 
kiadására, addig a tervezetben foglaltak szerint működik.

Csejtei  György az  Érdekérvényesítő  Bizottság  vezetőjének  hozzászólása:  A 
mérnöktársadalom helyzetével kapcsolatban lenne hozzáfűznivalóm. 
A városházán ismertették a közösségi közlekedés fejlesztésének információs rendszerét.
A város 700 millió Ft értékben nyert  – a közlekedési közútfejlesztési  pályázatokhoz – 
tanulmánytervek készítésére lehetőséget. A pályázatoknál ezeket a munkákat 10-12 ezer 
Ft-os nettó napidíjért viszik el a pályázók, amely felháborítóan és kirívóan alacsony ár.

Bartal György elnök: A 2011-es évről még néhány mondat:
Az Érdekérvényesítő  Bizottság  sokat  dolgozott  az  elmúlt  évben,  különösen az év  2. 

felében.
A Minősítő Bizottság havi rendszerességgel ülésezik, komoly munkát végez, esetenként 

jelentős viták után születik döntés.
A  műszaki  vezetők  (MV)  és  műszaki  ellenőrök  (ME)  minősítése  is  kamaránkhoz 

tartozik,  akik  többségében  nem  mérnökök,  viszont  létszámuk  jóval  meghaladja  a 
mérnökökét.  Eddig  külsős  szakértő  végezte  a  minősítésüket,  most  azonban  saját 
hatáskörben oldjuk meg ezt is. A minősítést a titkársági alkalmazott és a titkár asszony 
végzi, csak a vitás esetek kerülnek a Minősítő Bizottság elé. 

A  szakcsoportok  munkájáról  vegyes  érzelmekkel  tudok  beszámolni.  A 
szakcsoportvezetők egy része próbálja egyben tartani a tagokat, és van olyan vezető is, aki 
alig tesz valamit a csoport érdekében.
Továbbra  is  úgy  gondolom,  minden  évben  biztosítani  kell  a  szakcsoportok  számára 
pénzkeretet,  amiből  hasznos  közös  programokat  finanszírozhatnak,  és  nem  csak  az 
íróasztal  mellől  kommunikálnak  egymással.  A  szakcsoportok  idei  évi 
pénzfelhasználásáról  még  nincs  pontos  információm.  A  szakcsoportok  azonban 
gondolkodhatnak a jövő évre tervezett programokról.

2. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések

Barcsai Éva titkár az alábbiakat ismertette:
• Az elmúlt időszakban 13 fő adta be kamaránkhoz tagfelvételi kérelmét,
• 1 fő tagsági viszonyának helyreállítása iránti kérelmet nyújtott be,
• 26  fő  tagsági  viszonyának  megszüntetéséről  vagyunk  kénytelen  dönteni,  ők 

ugyanis sem 2010-ben, sem 2011-ben nem fizettek tagdíjat.
• Tervezői és szakértői jogosultság meghosszabbítása iránti kérelmet 5 fő nyújtott 

be
• Új tervezői jogosultság iránti kérelmet 3 fő nyújtott be; ők a jogosultsági vizsga 

letétele után kaphatják meg a kért jogosultságokat
• Az elmúlt időszakban fellebbezés nem érkezett Kamaránkhoz.

Az elnökség a titkári ismertetés után 6 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető 1. sz. 
mellékletét képezik. A határozatok közül 5 egyhangú szavazással született, 1 határozatot – 
amelyben  korlátozott  tartószerkezeti  tervezési  jogosultság  meghosszabbítása  került 
elutasításra – 4 tartózkodás és 5 elutasítás mellett hozott meg a kamara elnöksége.
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3. Napirendi pont: Egyebek
Bartal György elnök: Az évértékelés kiegészítéseként még szeretném elmondani, hogy a 
kamaránkhoz sok megkeresés érkezik, amit igyekszünk megválaszolni. Első menetben az 
elnökség tagjait, ill. a szakcsoportvezetőket keresem meg; vegyes a tapasztalatom, sokszor 
magamra vagyok hagyva a válaszadással.

A Mérnök Műhely működésében a tavalyi  év hullámvölgy volt,  idén ez a munka újra 
beindult,  elsősorban  közlekedési  tervezési-szakértői  kérdésekkel  találkozunk,  amely 
nyilván részben Csejtei György szakterületéből adódik.
Vizes kérdés is elég sok van, ezekkel kapcsolatban én egyeztetek a főépítész úrral.

Honlap és tagnyilvántartó
Az  új  honlap  már  üzemel,  működését  én  koordinálom,  ill.  rakom  fel  a  híreket.  A 
szakcsoporti híreket is várjuk, mert azok is felrakhatók a honlapra.
A  megyei  névjegyzék  frissítése  nem egyszerű,  ez  még  nem készült  el,  csak  januárra 
várható. A program ára is több mint 1 millió Ft, amit a jövő évi költségvetésbe be kell 
tervezni.
Kamaránk pénzügyi helyzetéről elmondhatom, hogy a tartalék csökkentése nélkül tudjuk 
magunkat finanszírozni.

Egyéb  napirendi  pont  nem  lévén,  az  elnök  mindenkinek  megköszöni  az  éves  munkáját, 
mindenekelőtt a titkárnőét, Visi Renátáét, aki egyedül látja el azt a munkát, amelyet több más 
kamara esetében 2-3 ember. Mindenkinek jó étvágyat, és boldog ünnepeket kívánva az ülést 
bezárja.

- kmf. –

Bartal György Barcsai Éva Magdolna
elnök titkár
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