
EMLÉKEZTETŐ

A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Elnökségének 2009. 05. 18. napján tartott 
elnökségi üléséről. 

Az ülés helye: AÉSZ Vagyonkezelő  Kft.  Győri  Kirendeltsége  (Győr,  Csaba  u.  16.) 
Mérnöki Kamara Hivatali helyisége (III. emelet 317. sz.)

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint

Az Elnökségi Ülés határozatképes. Jelenlévők a napirendet elfogadták és az ülés a napirend 
megvitatásával folytatódott. 

Az Elnökségi Ülés napirendje. 

1. A 2009. május 16-i Küldött –Közgyűlés megbeszélése
 Elnökség

2. Megyei Mérnök Kamara 2009. évi Taggyűlésének véglegesítése
 Elnökség

3. Aktuális Megyei Mérnöki Kamarai kérdések megbeszélése
 Elnökség

4.  Megyei  Mérnöki  Kamara  pályázaton  nyert  fejlesztési  keretének  felosztása, 
megbeszélése

 Elnökség
5. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések

1. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Dr. Bakos Ágnes titkár

Dr.  Bakos Ágnes titkár  ismertette  a tagfelvételi,  a tagsági  viszony megszüntetési,  ill.  az 
engedély-kérelmeket.

27/2009. (V.18.) GYMSMMK Elnökségi határozat

3 fő kérte a tagfelvételét: Szőke László, Balla-Seethaler Péter és Németh Károly.

28/2009. (V.18.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Jogosultság ügyében kérelmet terjesztettek elő:

Meghosszabbítások:
Leitner Attila: T-korlátozott (Tartószerkezeti korlátozott tervezés)

Vértes László: T-T (Tartószerkezeti tervezés)

Ujvári Miklós Mihály: ÉSz-Sz (Épületszerkezeti szakértés)
SzA-Sz  (Építési  szak-  és  szerelőipari,  építőanyagipari 
szakértés/Kiemelten  gyakorlott  szakterület:  Beton-,  cement-,  
gipsz termék gyártása)

Csigó András: W-K4-1 (Úttervezési és forgalomtechnikai szakértés)
W-K4-3 (Útpályaszerkezet építési szakértés)
W-K4-4 (Útüzemeltetési és –fenntartási szakértés)



Bátki Károly: TSz-Sz (Tartószerkezeti szakértés)
ÉSz-Sz  (Épületszerkezeti  szakértés/Kiemelten  gyakorlott  szakterület:  
Építőmesteri szerkezetek)
ÉF-Sz  (Épületfizikai,  épületenergetikai  (hő-,  hang-,  rezgés  elleni 
védelem)  szakértés/Kiemelten  gyakorlott  szakterület:  Hő-  és  
páratechnika)
ÉT-Sz  (Építmény-kivitelezési,  építéstechnológiai,  építésgépesítési 
szakértés/Kiemelten  gyakorlott  szakterület:  Építmény  és  ingatlan  
értékbecslés)

Dr. Tóth Zoltán: T-T (Tartószerkezeti tervezés)
Th-T (Hídszerkezet tervezésére kiterjesztett tartószerkezeti tervezés)

Horváth István: Mb7-SZ  (Építőipari  kivitelezés  technológiája  és  eszközeinek 
biztonsága szakértés)
Mb9-SZ (Feldolgozóipari tevékenység technológiája és eszközeinek 
biztonsága szakértés)
Mb15-SZ (Munkahelyi zaj- és rezgés elleni védelem szakértés)
Mb24-SZ (Üzem- és munkaszervezés szakértés)
SZKV-zr (Zaj- és rezgésvédelem szakértés)

Beke Péter: G-D-68 (Zaj- és rezgésvizsgálat, zaj- és rezgéscsökkentés szakértés)

Szabó László: W-K4-1 (Úttervezési és forgalomtechnikai szakértés)

Dr. Bárdi Pál: W-V-6 (Árvízmentesítés, árvízvédelem szakértés)
W-V-7 (Folyó- és tószabályozás szakértés)
W-V-8 (Térségi vízátvezetés és vízszétosztás szakértés)
W-V-9 (Sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem szakértés)
W-V-14 (Vízépítési nagyműtárgyak szakértés)

Dr. Varga Szabolcs: FE-1  (Erdészeti  szaporítóanyag-termesztés,  erdőtelepítés,  fásítás, 
fatermesztés szakértés)
FE-2 (Erdővédelem szakértés)
FE-4 (Erdei kármeghatározás, erdő- és kárértékelés szakértés)
FE-23 (Erdők és zöldfelületek, zöldterületek tervezése, tájrendezés 
szakértés)
FA-12 (Faanyagvédelem szakértés)

Új engedélyek:

Bátki Károly: ENt-Sz (Épületenergetikai szakértés)

Stolmár Béla: ÉT-Sz  (Építmény-kivitelezési,  építéstechnológiai,  építésgépesítési 
szakértés)
BL-Sz (Beruházási, beruházás lebonyolítási szakértés)

Pusztai László: G-korlátozott (Épületgépész-mérnöki korlátozott tervezés)

Továbbképzési kötelezettségből hiányzik. Ha megvan, utána megújítható:
Légrádi Zoltán: T-korlátozott (Tartószerkezeti korlátozott tervezés)

Dr. Bárdi Pál: VZ-T (Vízimérnöki tervezés)



Új engedély (megadható, ha a jogosultsági vizsgát megszerzi!)
Szabó István: ENt-Szk (Épületenergetikai korlátozott tevékenység /tanúsítás/)

Balla-Seethaler Péter: G-korlátozott (Épületgépész-mérnöki korlátozott tervezés)

Elutasítás
Németh Szabó László: ENt-Sz (Épületenergetikai szakértés) kérelme elutasítva,  mivel 

kérelmező nem rendelkezik az egyetemi végzettség megszerzése utáni 
8 év szakmai gyakorlattal (oklevele dátuma: 2004.),  de a korlátozott 
ENt-Szk jogosultság megadva!

Vezető tervezői címet kaptak az MMK-tól →tervellenőrzés kiterjesztéséről határozatot 
hoztunk
Szalai Kálmán: T-T-Tell (Tervellenőrzésre is kiterjesztett tartószerkezeti tervezés)

Kovács István: G-T-Tell (Tervellenőrzésre is kiterjesztett épületgépész-mérnöki 
tervezés)

Gyurkovics Zoltán: G-T-Tell (Tervellenőrzésre is kiterjesztett épületgépész-mérnöki 
tervezés)

Szabó Péter: T-T-Tell (Tervellenőrzésre is kiterjesztett tartószerkezeti tervezés)

Bátki Károly: T-T-Tell (Tervellenőrzésre is kiterjesztett tartószerkezeti tervezés)

Máté Tamás: T-T-Tell (Tervellenőrzésre is kiterjesztett tartószerkezeti tervezés)

Szép János: T-T-Tell (Tervellenőrzésre is kiterjesztett tartószerkezeti tervezés)

Dr. Kegyes-Brassai Csaba László: T-T-Tell (Tervellenőrzésre is kiterjesztett 
tartószerkezeti tervezés)

Guzmics János: T-T-Tell (Tervellenőrzésre is kiterjesztett tartószerkezeti tervezés)
TH-T-Tell (Tervellenőrzésre is kiterjesztett hídszerkezet tervezésére 

kiterjesztett tartószerkezeti tervezés)

Korda Tibor: G-T-Tell (Tervellenőrzésre is kiterjesztett épületgépész-mérnöki 
tervezés)

GO-T-Tell (Tervellenőrzésre is kiterjesztett gáz- és olajmérnöki 
tervezés)

Lengyelné Szabó Margit: VZ-T-Tell (Tervellenőrzésre is kiterjesztett vízimérnöki 
tervezés)

2. A 2009. május 16-i Küldött –Közgyűlés megbeszélése

Kovács István:
E  héten  alelnöki  ülést  és  megbeszélést  hívtak  össze.  Két  törvény–tervezettel 
kapcsolatban Barsinét kérték fel, hogy a magyar mérnökök érdekeit képviselje. 



Szabó Péter:
Kérdésem, hogy Kassainak miért marad meg a mandátuma.

Kovács István:
Miniszteri felkérésre maradt, hogy összekötő szerepet töltsön be a kamaránál. 
Egyébként sem dr. Korda János, sem dr. Füredy Jenő nem vállaltak tisztséget. 
Vannak kiemelt  területek,  ilyenek az érdekvédelmi  bizottság,  a továbbképzés és az 
oktatás ügye, ezeknek én leszek a felelőse. Holló Csaba a területek koordinátora lesz. 
A szervezeti és strukturális átalakítás Zarándy Pál és Karsa Álmos területe lesz. Reich 
Gyula és Farkas György az elnökségben jó szervezők lesznek. Dr.  Scharle  Péter a 
jogszabálytervezeteknél az előzetes véleményezésben jól tud közreműködni. Az Etikai 
Bizottságba Csejtei Györgyöt beválasztották. A Felügyelő Bizottságban a tagok között 
három gépész tag van.

3. Megyei Mérnök Kamara 2009. évi Taggyűlésének véglegesítése

Kovács István:
A taggyűlés levezetésére Bartal Györgyöt kérjük fel. Borkai polgármester úr lemondta 
a részvételt és az előadást. A tervezett előadást Révi Zsolt tartja meg. A beszámolók 
kiosztásra kerülnek. A taggyűlés díszvendége dr. Bánhidi László lesz. 

4. Aktuális Megyei Mérnöki Kamarai kérdések megbeszélése

Kovács István:
Szükségesnek  látszik,  hogy  a  kamara  elnöke  és  alelnöke  megbeszélést 
kezdeményezzen Borkai polgármester úrral.

Szabó Péter: 
A magam részéről a kezdeményezést nem tartom indokoltnak, meg kellene várni, míg 
a polgármester keres bennünket. 

Kovács István:  
Véleményem szerint a Kamara érdekében áll a kapcsolatfelvétel. 

Csejtei György: 
A főépítész az, aki jó kapcsolatot ápol a kamarával, ez Győrbe érkezése óta így van. 

Kovács István:
Ha a város valamit rosszul csinál, abba is bele kell  szólnunk. A mérnökök érdekét 
szolgálja, ha kompromisszumot vállalunk. Amennyiben szükséges, én akár egyedül is 
megyek. 

Szabó Péter: 
Nem célravezető lépés, ugyanis a városnál nem túl jó a megítélése a kamaráknak.  

Csejtei György: 
Szerintem tisztázni kell a dolgokat. 

Dr. Neiger Róbert:
A mérnökökkel szemben ellenállás van a városnál. 



Bukovics János:
Mi ennek az ellenérzésnek az oka?

Csejtei György: 
Három ügyre lehet  visszavezetni,  ezek a Sziget-Révfalui  összekötő híd,  a Barátság 
park ügye és a Széchenyi téri ásatások. 

Kovács István:
Elfogadom azt a véleményt, hogy ne kezdeményezzük az egyeztetést, ugyanakkor a 
Mérnök Műhely változatlanul tegyen eleget a városi felkéréseknek. 

5.  Megyei  Mérnöki  Kamara  pályázaton  nyert  fejlesztési  keretének  felosztása, 
megbeszélése

Kovács István:
Javasolom,  hogy  a  pályázaton  nyert  támogatásból  vásároljon  a  kamara  projektort, 
monitort, a maradék összeget pedig bérkifizetésre számolja el. 

Jelenlévők a javaslatot egyetértően elfogadták. 

Kovács István:
Javasolom, hogy az Elnökség határozzon arról, a Szent László Érem kitüntetésre dr. 
Tóth Pétert javasoljuk. 

29/2009. (V.18.) GYMSMMK Elnökségi határozat

A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége egyhangú határozattal 
dr. Tóth Péter tagot javasolja a Szent László Érem kitüntetettjének. 

Az Elnökség előírja, hogy dr. Tóth Pétertől az önéletrajzot szerezze be a Kamara Titkársága. 
 

- kmf. -

  / Dr. Bakos Ágnes/    / Kovács István /
titkár elnök

 


