
Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 
 
A 2021-es év a Covid-járvány árnyékában telt.  
 
Továbbképzési rendszer 
2021. évben az első félévben a tervezett továbbképzéseket (6 képzés) sikerült megtartanunk. 
A második félévben három képzést ősszel még személyes részvétellel, de a novemberi és 
decemberi képzéseket már csak online módon tudtuk megtartani.  
 
Miniszterelnökségi pályázat 
A Miniszterelnökség 2021. évre is kiírta a pályázatát a területi kamarák támogatására. Ezt 
kamaránk megpályázta. Megítéltek 1 millió Ft-ot.  
 
Titkárság 
Az ügymenetek és az ügyiratok kezelése a titkárság jó munkáját jellemzi. 2021-ben egyre 
növekvő feladat tömeggel kellett szembenéznie a titkárságnak. 
 
Szakcsoportok 
A szakcsoporti működésben nagy változás nem állt be a 2021-es évben. Programok 
szervezése – a Covid-járványnak köszönhetően – nem történt. Így a szakcsoporti 
felhasználásra elkülönített összeget 2021-ben sem használták fel. Viszont, szinte az összes 
szakcsoportnál esedékes az ügyrend szerinti tisztújítás. 
 
Ingatlan 
A 2020. évben megvásárolt irodában egy gyors festéssel használhatóvá tettünk három irodát, 
amibe 2021. március végéig átköltöztünk, feladva a Csaba utcai bérleményt. Ettől kezdve itt 
folytattuk a munkát. 
Az ingatlan felújítását egy tervezéssel kezdtük meg. Mára összeállt az építési-belsőépítészi 
terv, ahhoz kapcsolódóan a gépészeti felújítás terve. 
 
Területi kamarai adatok 
 
A 2021. évet 851 fő nyilvántartott taggal kezdtük. Az év folyamán tagfelvételét kérte 22 fő, 
tagsági viszonyának megszüntetését kérte 7 fő, tagsági viszonyának felfüggesztését kérte 2 fő, 
tagdíjhátralék miatt kizárásra került 54 fő, lakcímváltozás miatt más megyéből hozzánk került 
4 fő, lakcímváltozás miatt más megyébe került 3 fő, meghalt 9 fő. Így a létszámunk év végére 
802 főre csökkent. 
(A 2020. évet 828 fő taggal kezdtük és 851 fővel zártuk.) 
 
A tervezői és/vagy szakértői jogosultsággal névjegyzékben szereplők száma: 476 fő. 
A Megyei Kamara névjegyzékében kamarai tagsághoz nem kötött jogosultsággal 655 fő 
szerepel, ebből kamarai tag 126 fő. 
 
Szakmai tevékenység bemutatása 
 
Területi Kamarai munkaterv és megvalósítása 
Megyei Mérnöki Kamaránk cselekvési tervet készít, ami kijelöli a főbb tevékenységi 
irányokat. Ehhez alapul a tagjainknak kiküldött kérdőív válaszait és a Magyar Mérnöki 
Kamara által megküldött, vagy a velük kapcsolatban felmerült kérdéseket vettük. 
Feladatainkat a havi rendszerességgel tartott elnökségi üléseken, az aktuális kamarai 



feladatokhoz társítva állapítjuk és oldjuk meg. Elnökségi üléseket az év első felében online, 
később az új irodában tartottuk. 
Az elnökség 2018-ban létrehozta az Év Mérnöke díjat, melyet 2018-tól minden évben átad. 
Ehhez folyamatosan várjuk a szakcsoportokon keresztül a projektekre vonatkozó javaslatokat, 
amiket csak nehezen kap meg az elnökség. 
A Mérnök Műhely tevékenysége folyamatos volt az év során. 
A 2021. évben az országos Küldöttgyűlés elfogadta a Magyar Mérnöki Kamara új 
Alapszabályát. Az Alapszabály alapján minden szervezetnek, területi kamarának és 
tagozatnak össze kell állítania a saját Alapszabályát, melyet mi is a taggyűlés elé terjesztünk. 
 
Megyei Sportnapot a járványra való tekintettel nem szerveztünk. 
 
Kiemelkedő Területi Kamarai eredmények 
A Megyei Mérnök Műhely tovább folytatta szakmai koncepcionális véleményezési 
tevékenységét Győr Polgármesteri Hivatala részére. Ezt a rendszert a Hivatalban történő 
személyi változások miatt folyamatosan újra kellett építeni. 
A korábbi években kialakított együttműködéseinket 2021-ben is folytattuk, meghívott tagjai 
vagyunk a Megyei Területfejlesztési Tanács üléseinek, Győr Városstratégiai Bizottságának, a 
Területi Vízgazdálkodási Tanácsnak és Sopron Városfejlesztési Bizottságának.  
A Megyei Mérnöki Kamara Érdekérvényesítő Bizottsága a meghívás szerint végezte a megye 
területén történő beruházások és tervezések ellenőrzését, a tervezési jogosultságok, a kiviteli 
tervek meglétének vizsgálatát. Együttműködésünk mind az első, mind a másodfokú építési 
hatóságokkal jó, bár az átalakulások és személyi változások miatt a járásokkal lassúbb a 
kapcsolat építése. A terv szerinti munkavégzés nem működik. 
 
Fórum 
A Fórum rovat 2021-ben sem mutatott nagy érdeklődést, egy-egy különleges témát kivéve.  
 
Továbbképzés 
2021-ben 11 szakmai továbbképzést szerveztünk az alábbi területeken: közlekedési (99 fő), 
két tartószerkezeti (111 fő), két vízgazdálkodási (27 fő), két energetikai (128 fő), két 
épületgépészeti (146 fő) és két építési (148 fő). 
 
Területi kamarai honlap 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kamara honlap működtetéséhez továbbra is várjuk a 
szakcsoportoktól az információkat, mivel kevés olyan megyei hír jut el a szakcsoportoktól az 
Elnökséghez, amivel színesíteni lehetne a honlapot. A hírlevél szolgáltatás megfelelően 
működik.  
 
Kamarai etikai ügyek 
2021-ben megyei kamaránknál nem volt etikai ügy. 
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