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EMLÉKEZTETŐ 

 

Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2017. február 13. napján, 14 órai 

kezdettel tartott elnökségi üléséről.  

 

Az ülés helye:  Győr, Csaba u. 16. (II. emelet 201/a.). 

Jelen vannak:   Mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Az elnökségi ülésről való távolmaradásukat előre jelezték: 

Dr Andor Krisztián 

Dr Bárdi Pál 

Az Elnökségi ülés határozatképes. A határozatok jelen emlékeztető mellékletében találhatók. 

Jelenlévők a napirendet elfogadták.  

 

Az elnökségi ülés napirendje: 

1. Tájékoztatás 

 Év mérnöke  

 2017. évi MMK tisztújítás 
Bartal György elnök 

 
2. Továbbképzések 

Dr. Szép János alelnök  
 

3. 2017. évi költségvetés 
Bartal György elnök 

 
4. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.  

Barcsai Éva Magdolna titkár 
 

5. Egyebek  
 

Bartal György elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a létszám alapján 

határozatképes az ülés; a megtárgyalandó kérdéseken a megküldött napirend szerint megyünk 

végig. 

 

1. Napirendi pont: Tájékoztatás  

Bartal György elnök 
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Év mérnöke díj:  

Az elnök kérte a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket (választásukat) a Tolnai 

Imre egyetemi oktató, képzőművész által készített év mérnöke díjra vonatkozó 

változatokról. Ha megtörténne a kiválasztás, akkor kisplasztika lenne (bronzból) a díj és 

egy oklevél. Elmondta még, hogy elég kicsi a választási lehetőség, és a megyei jelleg sem 

domborodik ki eléggé. 

Ezt követően az elnökségi tagok (Németh Gábor, Pausits Gábor, Bogár Zsolt) ismertették 

saját elképzeléseiket a díj lehetséges formájára és anyagára vonatkozóan. Felmerült egy 

általánosabb mérnöki szimbólum megjelenítése a megye kontúrvonalával, ill. a Cziráky 

emlékmű kicsinyített mása is. Anyag tekintetében a bronz mellett az üveg és a fém 

alkalmazása is felmerült. Nem volt egyetértés abban, hogy a díj átadható formába 

hozható-e az idei taggyűlés idejére (a legyártás időigényére vonatkozóan senki nem 

rendelkezett kielégítő információval). 

Végül az elnökség abban maradt, hogy mindkét elképzelést papírra veti a javaslatot adó 

elnökségi tag, illetve esetleg bevonják Sándor János építész kollégát, akinek szoktak ilyen 

jellegű jó ötletei lenni, az(oka)t megküldi a titkárságra, majd innen valamennyi elképzelés 

megküldésre kerül az elnökségi tagok számára, akik a választásukat e-mailben közlik.  

 

2017. évi MMK tisztújítás: 

Bartal György elnök elmondta, hogy felerősödtek az országos kamarai tisztújításhoz 

szükséges jelöltállítással kapcsolatos egyeztetések, egyezkedések. Ezekről az 

egyeztetésekről mesélt röviden. 

A tisztújító küldöttgyűlés ideje 2017. május 13. 

Elnökjelöltként eddig 1 ember neve került szóba, alelnök jelöltként több ember neve, 

elnökségi tagsági posztra jelöltként szintén több ember neve. Voltak többen, akik nem 

vállalták a jelölést. A mi megyénkből Kovács István és Gyurkovics Zoltán neve merült 

fel, ill. egy tagozat részéről egy fiatal statikus mérnök neve: Harkai Balázsé. Az elnök 

felolvasta Harkai Balázs bemutatkozását, elképzelését a kamarai munkáról. 

Ezt követően az elnökségi tagok arról beszélgettek, hogy melyik lehet eredményesebb: ha 

az országos kamarában tisztséget viselő mérnök vállalkozó, vagy ha alkalmazott. Nem 

volt egyetértés az elnökség tagjai között.  

Végül az elnök szavazásra bocsátotta a felmerült három ember nevét, akiket jelöltnek 

javasol kamaránk elnöksége. Az elnökségi határozat jelen emlékeztető mellékletét képezi. 
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2. Napirendi pont: Továbbképzések  

Dr. Szép János alelnök  

Az idei évi szakmai továbbképzési törzsanyag listát még mindig várjuk, minden nap van 

rá ígéret. Ha ez meglesz, akkor idén is két alkalommal szervezzük meg a szakmai 

továbbképzéseket, tavasszal és ősszel az 5 kiválasztott szakterületen. 

Bartal György elnök: A Felelős Műszaki Vezetők és Műszaki Ellenőrök szakmai 

továbbképzésének részletein most dolgoznak az MMK továbbképzési bizottságában, ez 

márciusra elkészül.  

Németh Gábor hozzáfűzte, hogy praktikus lenne mielőbb értesíteni erről a 

nyilvántartottakat, és javasolta Szép Jánosnak, hogy a jövő évi törzsanyag javaslatról kérje 

ki a szakcsoportok véleményét már most. 

Barcsai Éva titkár: A titkárság az elmúlt héten megküldte a tájékoztatást a nyilvántartottak 

részére arról, hogy ez év őszétől számukra is kötelező lesz részt venni az éves szakmai 

továbbképzésen. Németh Gábor ezzel együtt is célszerűnek tartaná annak jelzését az 

érintettek felé (különösen, akiknek ezt megelőzően jár le a jogosultságuk), hogy átmeneti 

intézkedéséként elhalasztható a szakmai továbbképzés annak megszerveződéséig, elég 

csupán a jogi továbbképzést elvégezni. 

 

3. Napirendi pont: 2017. évi költségvetés 

Bartal György elnök  

A javított költségvetés tervezethez további észrevétel nem érkezett. A márciusi ülésen a 

tervezetet el kell fogadni, hogy a Taggyűlés elé vihető legyen, ami áprilisban kerül 

megtartásra. 

Kérte a titkárnőt, hogy küldje meg az FB elnökének a 2016. évi beszámoló anyagát, ill. a 

2017. évi tervezetet. 

 

4. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések 

Barcsai Éva titkár  

A titkár felolvasta azon tagok névsorát (8 fő), akiknek az elmúlt időszakban járt le az 5 

éves továbbképzés teljesítésére vonatkozó kötelezettségük, és miután ennek eleget tettek, 

jogosultságuk – egyéb kizáró ok híján – meghosszabbításra került.  

Az elmúlt időszakban 7 fő nyújtott be tagsági viszonyának megszüntetése iránti kérelmet, 

3 fő tagsági viszonyának szüneteltetését kéri, 5 fő nyújtott be új tagfelvétel iránti kérelmet. 

3 fő új jogosultság kiadása iránti kérelmet nyújtott be, amelyek közül mind a szakirányú 

végzettség, mind a szakmai gyakorlat és az egyéb kritériumok megfelelőek. 
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Fentiek alapján az elnökség 4 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető mellékletét 

képezik. 

A titkár ismertetett az elnökséggel – véleményük megismerése érdekében - egy 3 éves 

tagdíjhátralék kedvezményre vonatkozó kérelmet saját javaslatával. A titkár javaslatát 2 

éves hátralék elengedéséről az elnökség nem támogatta. 

A titkár tájékoztatta az elnökség tagjait, hogy márciusban 2 napos titkári értekezlet kerül 

megrendezésre; és kérte, hogy ha van olyan téma, amelynek a felvetését, képviseletét 

kérik, azt írják meg a titkárságra. 

  

5. Napirendi pont: Egyebek 

Az utolsó napirendi pontban a következő témák kerültek megbeszélésre: 

Nyitrai Zsolt: az előző elnökségi ülésen felvetettem, hogy egyetemistákat vinnénk ki 

munkaterületre (a 813-as győri elkerülő út építése kapcsán aktuális lenne), azonban közben 

kiderült, hogy rendkívül kevés a vizes és közlekedésépítő mérnökhallgató, döntő 

többségben vannak a szerkezetépítők; azt a néhány embert pedig nem lehet megmozgatni. 

Németh Gábor az elnök kérésére elmondta, hogy részt vett az MMK elnökségi ülésén, 

ahová 3 témával érkezett. A témák (megítélése szerint indokolt) kellően részletes 

megtárgyalására azonban nem volt elég idő. Az egyik téma az összeférhetetlenség volt –

azaz, alkalmazásban álló tisztviselők, vagy közműszolgáltatók alkalmazottai részben 

munkaidőben terveznek, részben olyan terveket engedélyeznek, amelyek készítésében 

maguk is részt vesznek-, erre az volt az elnök asszony válasza, hogy ez mindenhol a 

világon probléma, nem lehet eredményesen küzdeni ellene. A másik téma volt, hogy ki 

jogosult megvalósulási terv készítésére – ezzel kapcsolatban eltérő vélemények kaptak 

hangot – nem egy pl. nem állt szinkronban a korábban az MMK-tól levélben kapott 

válasszal sem. A harmadik téma a digitális adatcsere volt, amelynek a problematikáját, 

nehézségét sikerült érzékeltetni. Itt abban maradtak, hogy Németh Gábor kidolgoz e 

témában egy anyagot, és megküldi további ügykezelésre. 

Egy másik nagy témacsoport, a kamaránk jövőbeni stratégiájához kapcsolódik. Előbb a 

vizes szakcsoport néhány tervezőjével, majd a többi szakcsoporttal is beszélgetett Németh 

Gábor a stratégiai kérdésekről, és elmondta, hogy ezeken a beszélgetéseken a következő 

témák kerültek szóba, mint megoldandó kérdések:  

 az idegen nyelvű szabványok magyarra fordítása;  

 a munkaellátottság kérdése,  

 a felelősségbiztosítás kérdése,  

 az elnökségi ülések emlékeztetőinek körlevélben való megküldése,  
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 a villamos tervezők szakcsoportba való szerveződésének igénye, 

 tervbírálat kezdeményezése a vizes szakcsoportban, 

 a szakmai továbbképzés kritikája 

 Németh Gábor felvetette még, hogy beszélni kellene az elnökségin az 

igényként felvetődött sportnapról, az ingatlanvásárlás kérdéséről, az idei 

pályázat témájáról, az EMTSZR jelenlegi állapotáról, elfogadottságáról, illetve 

jelzett még néhány korábban felvetett témát, amely úgymond elült anélkül, 

hogy érdemi előrelépés történt volna (pl. a mérnökújságban való cikkek 

megjelentetése, etikai-fegyelmi szabályzat megyei szinten való szabályozása, 

stratégiai témájú kamarai körlevél tovább vitele). 

. 

Bartal György elnök: Az EMTSZR a jelenlegi készültségi fokán került elfogadásra, azaz 

kimaradt belőle az összes sajátos építmény – ezen a tagozatok most dolgoznak. A sportnap 

témája a következő elnökségi ülésen kerül napirendre, csak úgy mint a Németh Gábor által 

felvetett, kisebb fajsúlyú Mérnök Műhely feladatok kidolgozási rendjének kérdése. 

Németh Balázs: A tervezési díj táblázat sem került bele, ez szintén most van kidolgozás 

alatt és a tisztújítás utánra halasztódik a jóváhagyása, hatályosítása. 

Németh Gábor hangsúlyozta, hogy nem tartja helyesnek, hogy ilyen fajsúlyos téma pl. mint 

az EMTSZR, nem került széleskörű egyeztetésre – legalább is személy szerint ő nem 

értesült a kidolgozásról, nem volt módja kezdeti fázisban hozzászólni – hogy ez hol akadt 

el, azt célszerű lenne kideríteni. Jó volna ezt a hibát elkerülni a sajátos építményfajtákra 

vonatkozó rendszer kidolgozásánál – és egyéb jelentősebb témák esetében is. 

 

Az előző elnökségi ülésen felvetett feladatok, határidők teljesülése: 

 

téma felelős határidő teljesülés 

FMV és ME szakmai 

továbbképzéséről részletek 

felkutatása 

Barcsai Éva és 

Bartal György 

2017. március 

31. 
folyamatban 

A 2016. évi támogatási szerződés 
beszámolójának összeállítása 

Titkárság, elnök 2017. január 27. teljesült 

Pályázati pénzek elszámolására 

vonatkozó táblázat megküldése az 

FB részére 

Bartal György 2017. január 25. teljesült 
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A mostani elnökségi ülésen felvetett kérdések, felelősök, határidők: 

téma felelős határidő 

Év Mérnöke díj formájára vonatkozó 

javaslatok megküldése az elnökségi 

tagok számára 

Németh Gábor 

Pausits Gábor 
2017. 02. 28 

Választás az év mérnöke díjakra tett 

javaslatok közül 
elnökségi tagok 2017. 03.10. 

2016. évi költségvetési beszámoló és 

2017. évi tervezet megküldése az FB 

elnöke részére 

titkárság azonnal 

 

Egyéb napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést bezárja. 

kmf. 

 

 


