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EMLÉKEZTETŐ 

 

Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2017. június 19. 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 távol maradt: Bartal György, Dr. Szép János 

 

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

Jelenlévők a napirendet elfogadták.  

 

Az elnökségi ülés napirendje: 

 

1. Tájékoztatás 

• Tisztújító Taggyűlés előkészítése 

Bartal György elnök 

 

2. Továbbképzések 

Dr. Szép János alelnök  

 

3. E-közmű kérdéskör 

Németh Gábor elnökségi tag 

 

4. Titkári értekezlet 

Barcsai Éva Magdolna titkár 

 

5. Sportnap 

Németh Gábor elnökségi tag 

 

6. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.  

Barcsai Éva Magdolna titkár 

 

7. Egyebek  

 

Bartal György elnök helyett az általa megbízott Bogár Zsolt, elnökségi tag köszöntötte a 

megjelenteket. Tájékoztatta az elnökség tagjait, hogy Bartal György egyéb elfoglaltsága miatt 

nem tud részt venni az ülésen, így helyette vezeti le az elnökségi ülést. Megállapította, hogy 

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

végig. 
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1. Napirendi pont: Tájékoztatás, Tisztújító Taggyűlés előkészítése 

Bogár Zsolt elnökségi tag 

Tisztújító Taggyűlés 

A következő évi megyei Taggyűlés tisztújító taggyűlés lesz. Ahhoz, hogy a tisztségekre új 

jelölteket lehessen állítani, a jelölő bizottságnak időben, már idén ősszel munkához kell 

látnia. Az idei taggyűlésen meg kellett volna választani a Jelölő Bizottságot, vagy a régi 

bizottsági tagokat meg kellett volna erősíteni tisztségükben, ez azonban elmaradt. Így 

most, elnökségi ülésen kell szavazni arról, hogy a korábban megválasztott Jelölő 

Bizottsági tagok tisztségükben maradnak, ők fogják a jelöltállítást lebonyolítani a 2018-as 

megyei Tisztújító Taggyűlésig. A Jelölő Bizottság Tagjai: Csejtei György, Koch Péter, 

Gyurkovics Zoltán, póttagok: Szalai Kálmán és Szabó Péter. 

Az elnökség ezt követően egyhangú szavazással elfogadta a Jelölő Bizottság tagjainak 

tisztségben maradását. Az elnökségi határozat jelen emlékeztető mellékletét képezi.  

 

2. Napirendi pont: Továbbképzések  

Bogár Zsolt elnökségi tag: 

Minden tervezett tavaszi továbbképzés lezajlott, az ősziek szervezése még nem kezdődött 

el.  

Barcsai Éva titkár jelezte, hogy még a tavasziakhoz számítandó a Mosonmagyaróváron 

megrendezésre kerülő 2 napos Hidrológiai Társasági ülés, amit továbbképzésként szintén 

elfogad a vizes Tagozat azon vizes tervezők számára, akik részt vesznek rajta.  

 

3. Napirendi pont: E-közmű kérdéskör 

Németh Gábor elnökségi tag: 

Június 20-án – holnap - tartják meg az MMK-ban a Miniszterelnökséggel és a Lechner 

Tudásközponttal közösen szervezett tájékoztató Workshopot, amelyen részt fogok venni, 

és mivel nagyon nagy az érdeklődés a júliustól bevezetni tervezett elektronikus közmű 

adatszolgáltatás iránt, egy körlevélben a tagságot is tájékoztatni szándékozom a 

Workshopon elhangzottakról, ill. azt gondolom, további tájékoztatásra is szükség lesz 

majd. A nagyobb szolgáltatóknak már küldtünk ki egy tájékoztatót a tervezett e-közmű 

bevezetéséről, de az előzetes telefonbeszélgetések alapján érzékelhető, hogy ők is 

alulinformáltak a témában.  
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4. Napirendi pont: Titkári értekezlet 

Barcsai Éva titkár 

Május 31-én került megtartásra az országos titkári értekezlet az MMK-ban, amelyen 

összesen 7 napirendi pont volt. 

Először a Belügyminisztérium főosztályvezetője tartott tájékoztatót a 2018-tól kötelezően 

bevezetendő elektronikus ügyintézés szabályairól és a szükséges fejlesztésekről. Elmondta, 

hogy az elektronikus ügyintézési rendszer kötelezővé válása előtt minden kamarának 

Felkészülési ütemtervet kell készíteni, amit 2017. június 31-ig meg kell küldeni a Felügyelet 

számára. Ezt az MMK egységesen készíti el, a területi kamarák helyett is. 

Az elektronikus ügyintézés bevezetéséhez a köztestületeknek is Cégkapu regisztrációra lesz 

szükségük, mely az Ügyfélkapuhoz hasonló elven működik.  

A titkári értekezleten jelenlévők szerint a Magyar Mérnöki Kamarának és a területi 

kamaráknak egységes iratkezelési szoftvert kell majd bevezetnie; ennek költsége egyelőre 

nem ismert, de ajánlatokkal már rendelkezik az MMK. 

Az ügyfelek továbbra is megkereshetik a Kamarát papír alapú beadványokkal is, csak az e-

ügyintézés lehetőségét kötelező megteremteni, viszont a hatóságok, szervezetek kizárólag 

elektronikus úton kommunikálhatnak majd egymással. 

 
A 2. napirendi pontban a Hatósági ügyekkel kapcsolatos jogalkalmazásról esett szó.  

Dr. Virág Rudolf elmondta, hogy a közlekedési auditori kérelem igazgatási szolgáltatási 

díjának mértékéről a jogszabály nem szól, így amíg a probléma nem rendeződik, a Kamara 

számára a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.  

Dr. Putnoki Zsuzsanna a hatósági ügyekkel kapcsolatban felhívta a titkárok figyelmét arra, 

hogy a másodfokra megküldött iratanyagok mindegyikéből hiányzott a függő hatályú döntést 

tartalmazó irat, noha a beérkezett hatósági ügyek mindegyikében szükséges lett volna annak 

meghozatala. További problémaként nevezte meg az indokolások hiányosságait.  

Kiemelte, hogy a szakmai gyakorlati idő számítása nem az oklevél kiadásától, hanem az 

abszolutórium megszerzésétől kezdődik, amellett, hogy az oklevélnek/diplomának meg kell 

lennie, azt csatolni kell a jogosultsági kérelemhez. 

 
A 3. napirendi pontban az építési műszaki ellenőrök, felelős műszaki vezetők kötelező 

szakmai továbbképzési rendszerének működési tapasztalatairól esett szó.  

Elmondták, hogy a rendszerben megtalálható az átjárhatóság, mely szerint a tervezők, felelős 

műszaki vezetők, illetve építési műszaki ellenőrök látogathatják egymás szakmai 

továbbképzéseit, azaz akinek tervezői és felelős műszaki vezetői és/vagy építési műszaki 

ellenőri jogosultsága is van, az bármelyiket választhatja az éves szakmai továbbképzési 
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kötelezettség teljesítéseként. (az ötéves időszak alatt, legalább egyszer teljesíteni kell 

valamennyi jogosultságnak megfelelő továbbképzést)  

A 2017-ben lejáró jogosultsággal rendelkezőknek 2017. december 30-ig kell továbbképzési 

kötelezettségüket teljesíteni, akinek több van, annak is az évi 1 db szakmai továbbképzés 

teljesítése az irányadó, úgy, ahogy a mérnökök esetében. 

Problémaként merült fel, hogy a szakmai tagozatok által kijelölt oktatók nem minden esetben 

vesznek részt vidéki továbbképzéseken.  

 

A 4. napirendi pontban a Kamarai szabályzatok Miniszterelnökség részére történő 

megküldéséről volt szó. 

Dr. Kiss Péter elmondta, hogy a Miniszterelnökség álláspontja az, hogy a törvényi 

szabályozás (azaz a megküldés) minden kamarai szabályzatra vonatkozik, függetlenül attól, 

hogy azt melyik kamarai szerv fogadta el.  

Ezt követően az MMK valamennyi szabályzatát megküldte a Miniszterelnökségnek, és kérte a 

területi kamaráktól a területi kamarai szabályzatok teljeskörű beküldésére vonatkozó 

kötelezettség teljesítését. (mi az Alapszabályunkat és a SZMSZ-t küldtük meg) 

 
Az 5. napirendi pontban a korábban lejárt és időben nem hosszabbított jogosultságok 

kezeléséről esett szó. 

Molnár Tamás elmondta, a lejárt jogosultságok kérdése a közeljövőben lezárul. Az ilyen 

jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlókat összefogó szakmai tagozatok közül a legtöbb 

már elkészítette a tanúsítási szabályzatát.  

Az egy éves türelmi idő leteltével is meghosszabbíthatóak a jogosultságok, amennyiben a 

továbbképzési kötelezettséget a szakmagyakorló teljesítette, csak a meghosszabbításra 

irányuló kérelem benyújtását mulasztotta el. 

 

A 6. napirendi pontban a beszámoló vizsgák lemondásának szabályairól, korlátozási 

lehetőségekről Molnár Tamás elmondta, hogy a beszámoló vizsgákkal kapcsolatban minden 

részletszabályt tartalmaz a kormányrendelet, annak módosítására a Kamarának nincs 

lehetősége. Szakterületi jogi beszámoló vizsga alól általában nem adható felmentés, általános 

jogi alól bizonyos esetekben, egyedi kérelemre. 

 

Az utolsó napirendi pontban felhívták a figyelmet az ügyfélszolgálati rend változásaira is, 

mely alapján a területi kamarák munkatársai a hivatalos ügyfélszolgálati időn kívül is 

elérhetik a Főtitkárság munkatársait.  

Dr. Virág Rudolf elmondta, hogy az ingatlanrendező minősítést országosan egységesen 

törölték a kamarai nyilvántartásból, miután már 2007-től ennek a minősítésnek a megadása, 
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nyilvántartása és ellenőrzése nem a kamara hatásköre, hanem a földmérési és térinformatikai 

államigazgatási szervé. (az ilyen minősítéssel is rendelkező szakmagyakorló a saját maga által 

szerkesztett, és a nyilvánosság számára is elérhető portfóliójában viszont fel tudja ezt tüntetni) 

 

5. Napirendi pont: Sportnap 

Németh Gábor elnökségi tag 

A sportnap helyszíne a Széchenyi Egyetem kosárlabda csarnoka lesz, ahol az asztalitenisz, 

teremfoci, tollaslabda és lábtenisz versenyek lebonyolításának feltételei állnak 

rendelkezésre.  

Az időpont már adott –csak ez volt szabad az őszre: szeptember 23. A rendezvény 9-től 17 

óráig kerülhet megtartásra. 

A csarnok bérleti díja 15.000 Ft/óra összegben várható. Hamarosan szerződés tervezet 

érkezik az Egyetemtől. 

Ezt követően az elnökség tagjai arról beszélgettek, milyen keretek között kerüljön 

megtartásra a sportnap. Kell-e orvosi felügyelet, a résztvevők és odalátogatók 

vendéglátása hogyan történjen, legyen-e lehetőség alkohol fogyasztására, ha igen, milyen 

feltételekkel, mikortól, hogyan történjen a versenyek lebonyolítása.  

Végül az elnökség abban maradt, hogy a következő elnökségi ülésig Németh Gábor 

összeírja azokat a részletkérdéseket, amelyekben az elnökségnek júliusban döntést kell 

hoznia. 

 

6. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések 

Barcsai Éva titkár  

A titkár felolvasta azon tagok névsorát (6 fő), akiknek az elmúlt időszakban járt le az 

ötéves továbbképzés teljesítésére vonatkozó kötelezettségük, és miután ennek eleget 

tettek, jogosultságuk – egyéb kizáró ok híján – meghosszabbításra került.  

Az elmúlt időszakban fellebbezés nem érkezett, tagsági viszonyának megszüntetését senki 

nem kérte. 1 fő nyújtott be új tagfelvétel iránti kérelmet.  

Új jogosultság kiadása iránti kérelmet 2 fő nyújtott be, amelyek közül mind a szakirányú 

végzettség, mind a szakmai gyakorlat és az egyéb kritériumok megfelelőek. 

Fentiek alapján az elnökség 3 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető mellékletét 

képezik. 

 

7. Napirendi pont: Egyebek 

Az utolsó napirendi pontban a következő témák kerültek felvetésre: 
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Regisztráció a fórum rovatba 

Németh Gábor javaslatára az előző elnökségi ülésen döntés született abban, hogy aki nem 

tiltakozik, azt regisztrálják a fórum rovatba, hogy a regisztráció hiánya ne legyen akadálya a 

vélemény nyilvánításnak. Ehhez azonban szoftver fejlesztés szükséges, amelyre megérkezett a 

fejlesztőtől az ajánlat. 

Az MMK küldöttgyűlésén elhangzottakból egy válogatás kiküldése a tagság számára 

A Barsiné Pataky Etelka által készített, az országos kamara tevékenységét összefoglaló anyag 

Németh Gábor javaslatára 8 részletben kiküldésre kerül, kör email formájában. 

Mérnök Műhelyi tevékenységre való jelentkezés visszaigazolása 

Németh Gábor jelezte, hogy a Mérnök Műhelyi tevékenységre jelentkezőknek írni kell egy 

visszaigazolást, amiben megköszöni a kamara a jelentkezésüket, illetve külön levélben 

tájékoztatni ennek tényéről a teljes tagságot. Ezen levelek javaslatát ő korábban már 

előkészítette, a kiküldést kéri mielőbb megtenni. 

Elnökségi emlékeztetők kiküldése a tagság számára 

Németh Gábor jelezte, hogy az elnökségi emlékeztető körlevélben történő kiküldéséről már 

kapott pozitív visszajelzést. 

Miniszterelnökségi pályázati felhívás 

Barcsai Éva titkár jelezte, hogy néhány napja megérkezett a Miniszterelnökségtől a pályázati 

felhívás, amelyben támogatható célként a közösségi szakmai élet fejlesztését, valamint a 

szakmai továbbképzések szervezését adták meg támogatható célként. Ugyanakkor az MMK 

titkárságától is érkezett egy kérés, hogy a területi kamarák jelezzék, ha az elektronikus 

ügyintézés 2018-as bevezetéséhez szükséges, országosan egységes ügyirat kezelő szoftver 

költségét is szeretnék a támogatás terhére elszámolni.  

Az elnökség úgy látja, hogy az elnyerhető támogatási összeget a tervezett sportnapra, a 

szakcsoporti szakmai programokra és kirándulásokra, a szakmai továbbképzések szervezésére 

(terembérlet, a szakmagyakorlók vendéglátása, az előadók óradíja) ill. az iratkezelő szoftver 

beszerzésére lehet majd fordítani. 

A szakmai programot június 30-ig készíti el a titkár. 

 

Az előző elnökségi ülésen felvetett feladatok, határidők teljesülése: 
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téma felelős határidő teljesülés 

az új tagfelvételi értesítő levél és a 

hatóságok, közműszolgáltatók 

vezetőinek kiküldendő levél 

megvitatása 

Bartal György, 

Németh Gábor, 

Barcsai Éva 

2017. 05. 31. 
2017. június 30-

ig teljesül 

Mérnök Műhelyi tevékenységre való 

jelentkezés visszaigazolás megírása 

Visi Renáta 

Németh Gábor 
2017. 05. 31. 

teljesült, 

kiküldés 

szükséges 

Elnökségi emlékeztetők kiküldése a 

tagság számára 

Titkárság 

Bartal György 

minden 

elnökségi ülést 

követő 2. hét 

teljesült 

A tagok regisztrációja a fórum 

rovatba 
Németh Gábor 2017. 06. 12. folyamatban 

Barsiné Pataky Etelka által készített, 

az országos kamara tevékenységét 

összefoglaló anyag kiküldése kör e-

mailben a tagság számára 

Bartal György 

Visi Renáta 
2017. 05. 31. 

teljesült, a 

kiküldés 

folyamatban 

A tervek tartalmi követelményeiről 

szóló kör email megírása, majd 

kiküldése 

Németh Gábor 

Visi Renáta 
2017. 05. 31. teljesült 

Kérdés az MMK felé, az országosan 

egységes közműnyilvántartásra tett 

javaslatunk állásáról  

Németh Gábor 

Visi Renáta 
2017. 05. 31. teljesült 

A vizes szakcsoportban megtartott 

tervbírálatról szóló emlékeztető 

kiküldése  

Németh Gábor 

Visi Renáta 
2017. 05. 31. teljesült 

Javaslatok a sportnap helyszínére elnökségi tagok 2017. 06. 12. teljesült 
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A mostani elnökségi ülésen felvetett kérdések, felelősök, határidők: 

téma felelős határidő 

Mérnök Műhelyi tevékenységre való 

jelentkezés visszaigazolás kiküldése 
Bartal György 2017. július 10. 

Miniszterelnökségi pályázati 

felhívásra kamarai program készítés 
Barcsai Éva 2017. június 30. 

A sportnappal kapcsolatos nyitott 

kérdések összeállítása és ezekben 

döntés 

Németh Gábor, 

elnökség 

2017. júliusi 

elnökségi ülés 

 

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

 

Az emlékeztetőt összeállította: Barcsai Éva 

 


