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EMLÉKEZTETŐ 
 

Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2017. 12. 18. napján, 1300 órai 

kezdettel tartott ünnepi elnökségi üléséről.  

Az ülés helye:  Arany Szarvas Fogadó különterme (Győr, Radó sétány 1.)  

Jelen vannak:   Mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Nem jelentek meg: Baross Károly, tiszteletbeli elnök, Mihály Roland geodéziai szakcsoport 

vezető. 

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

Jelenlévők a napirendet elfogadták.  

 

Az elnökségi ülés napirendje: 

1. Aktuális megyei mérnökkamarai kérdések megbeszélése - Elnökség 

2. Évértékelés - Bartal György elnök 

3. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések - Barcsai Éva Magdolna titkár 

4. Egyebek. 

 

1. Napirendi pont: Aktuális megyei mérnökkamarai kérdések 

Bartal György elnök köszöntötte az ünnepélyes elnökségi ülésen megjelenteket, ismertette 

azon meghívottak nevét, akik érkezése még várható, ill. akik kimentették magukat és röviden 

tájékoztatta az elnökség tagjait a megyei kamara havi évi történéseiről, majd megtartotta 

évértékelő beszédét. 

Két napos, kihelyezett választmányi ülés volt az elmúlt hónapban. Mivel április óta új elnök 

és elnökség vezeti az MMK-t, kíváncsi voltam a változásokra.  

A programból a tervezetthez képest 2 pont kimaradt, annyira elhúzódott az első két pont 

tárgyalása (ez pld. elég nagy változás az előző vezetéshez képest; a mostani nem tűnik túl 

határozott és kemény vezetőnek). 

Az MMK-ban többek között a következő projekteken dolgoznak: 

 beruházási Kódex (a Miniszterelnökségen van a felelőse, 2018-ban kerül majd a 

parlament elé) 

 díjszámítási rendszer 

 kiviteli tervezés 

 panelprogram (energetikából, statikából felálltak a csoportok) 
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 a 266/2013-as kormányrendelet módosítása 

 műszaki irányelvek 

 vezető tervezői cím odaítélésének szabályzata 

 szakmai felelősség biztosítások (2 társaságot versenyeztetnek) 

Az MMK-ban is gond van a létszámmal, fiatalítással próbálkoznak.  

Vissza-visszatérő dilemmaként jelenik meg az a gondolat, hogy a Mérnök Kamara legyen-e 

minden mérnök kamarája. 

A mesteriskolákra sok a jelentkező. 

Az e-közmű kérdéskörben vegyesek a vélemények a megoldásról; az elnök szerint apróbb 

módosításokkal el lehet jutni egy jobb állapotba. 

A területi kamarák és a tagozati elnökök beszámolóját fel kellett függeszteni (ez volt a 2. 

napon), annyira elhúzódott. 

A másik jelentős esemény az elmúlt hónapban Győrben volt, ez pedig az e-közmű workshop 

volt, amelyet az ország négy szegletében tartottak meg Budapesten kívül. Ezen a 

rendezvényen a szomszédos megyékből is, és tőlünk is sokan részt vettek. A munkacsoport 

vezetője Németh Gábor elnökségi tagunk. 

 

2. Napirendi pont: Évértékelés 

 Taggyűlés 

Alacsony részvétellel került megtartásra az éves taggyűlés, még a 10%-ot is nehéz elérni. 

A tagok aktivitása jelenleg is mélyponton van. 

Sok megkeresést küldtünk a tagok felé, ezekre változó volt a visszajelzés intenzitása. A 

kérdőív kitöltés csak többszöri megkeresés után volt 20%-os mértékű. Legjobban az e-

közmű témája és sportnap mozgatta meg az embereket. (bár a sportnapra az előzetesen 

regisztráltaknak csak a fele jött el) 

 Elnökségi ülések 

A tervezett elnökségi ülések (11 db) mind megtartásra kerültek és mindegyik 

határozatképes volt; de a részvétel egyénenként változó. Az elnökségi tagok aktivitása is 

igen változó egyénenként. 

 Szakcsoporti munka és aktivitás 

A szakcsoporti aktivitás tovább romlott (kivétel a közlekedési és az újonnan alakult 

építési). Minden évben megmarad a szakcsoporti működésre elhatárolt pénz.  
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Sem az Év Mérnöke díjazottak személyére nem adtak javaslatot a megkeresett 

szakcsoportok, sem a Jelölő Bizottság megkeresésére, a jövő évi tisztújítással 

kapcsolatban. 

 Etikai ügyek 

Az elmúlt évben több etikai ügy volt, ezek lezárultak.  

Etikai Bizottság elnöke és a Felügyelő Bizottság elnöke meghívottjai az elnökségi 

üléseknek, számukra a részvétel nem kötelező jellegű. 

 Felügyelő Bizottság  

Az FB évente 2 alkalommal ülésezik (taggyűlés előtt és ősszel), ez idén is megtörtént.  

 Titkárság 

A titkárság idén leterhelten működött. A szakmai továbbképzések megszervezése, 

lebonyolítása (idéntől a nyilvántartottak részére is kell szervezni) és a pályázati anyagok 

összeállítása is többletmunkával jár. A titkár és a titkárnő egész éves munkáját köszönöm 

és mindenki másét is, aki a kamara működtetéséből részt vállalt. 

 Miniszterelnökségi pályázat 

2013-óta van lehetőség pályázni évi 5 millió Ft-ra, amit kamarai működésre, 

közösségépítésre, szakmai továbbképzésre lehet fordítani; ezt eddig minden évben 

megnyertük. Az adminisztráció azonban elég hosszadalmas, a 2016. évi pályázati 

elszámolást csak pár nappal ezelőtt fogadták el, többszöri formai hiánypótlást követően. 

Az idei évi pályázati szerződést elfogadták, a megítélt összeget felhasználtuk, az 

elszámolást január végéig kell benyújtanunk. Információim szerint 2018-ban is lesz még 

hasonló pályázati lehetőség. Az egyik cél lehetne az Év Mérnöke Díj jutalmazása. 

 Szakmai továbbképzés 

2014-től kezdve mostanáig hagyománnyá vált, hogy évente 2 alkalommal (tavasszal és 

ősszel) tartunk szakmai továbbképzéseket 6 szakma számára; idéntől a tagjainkon kívül a 

nyilvántartottak számára is meg kell ezt szervezni. 

 

3. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések  

Barcsai Éva Magdolna titkár: Az elmúlt időszakban tagfelvételi kérelmet 3 fő nyújtott be 

és 1 fő kérte – lakcímváltozás miatt – átjegyzését más megyébe. 

 Tervezői és szakértői jogosultság meghosszabbítása 7 fő részére történt meg; mivel 

továbbképzési kötelezettségüknek eleget tettek, egyéb kifogás pedig nem merült fel, 
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jogosultságuk meghosszabbításra került. (a nevek és a jogosultságok ismertetésre 

kerültek) 

 Új tervezői, ill. szakértői jogosultság iránti kérelmet 3 fő nyújtott be, mindegyiküknek 

megfelelő a szakmai gyakorlata és a szakmai végzettsége is.  

 Az elmúlt időszakban fellebbezés nem érkezett Kamaránkhoz. 

Az elnökség a titkári ismertetés után 4 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető 1. sz. 

mellékletét képezik.  

 

4. Napirendi pont: Egyebek 
Az előző elnökségi ülésen felvetett feladatok, határidők és teljesülésük: 

téma felelős határidő Teljesülés 

Javaslattétel Év Mérnöke 

díjazottakra (legjobb tervezési 

projektért, és életműért – 2 névre) 

szakcsoport 

vezetők 

2017. december 

15. 
folyamatban 

A fórum rovatban külön hely 

biztosítása az építési szakcsoport 

számára. 

Németh Gábor 
2017. december 

18. 
teljesült 

Nem szakterület specifikus oktatási 

téma javaslatok előterjesztése 
Németh Gábor 

2017. december 

18. 
nem teljesült 

E-közmű anyag összefoglalásának 

megküldése az MMK elnökének 
Németh Gábor 

2017. december 

1. 
teljesült 

A helyi közműszolgáltatók 

meghívása az e-közmű workshopra 

(amennyiben a Lechner Központ ezt 

nem teszi meg) 

Bartal György, 

Németh Gábor 

2017. 

november 24.   
teljesült 

MMK elnök válaszának megkérése a 

látogatása során neki feltett tagi 

kérdésekre vonatkozóan 

Bartal György 
2017. december 

18. 
teljesült 

Új feladatok nem kerültek kijelölésre. 

Egyéb napirendi pont nem lévén, az elnök mindenkinek megköszöni az éves munkáját, 

mindenkinek jó étvágyat, és boldog ünnepeket kívánva az ülést bezárja. 

- kmf. – 

 

Az emlékeztetőt összeállította: Barcsai Éva 


