
EMLÉKEZTETŐ

A Győr-Moson-Sopron Megyei  Mérnöki  Kamara  Elnökségének 2009.10.12.  napján  tartott 
elnökségi üléséről. 

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

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint

Az ülés napirendje:
1. Aktuális Mérnöki Kamarai kérdések megbeszélése

• Beszámoló Borkai Zsolt polgármester úrral folytatott megbeszélésről.
Kovács István elnök előterjesztésében

• Új jogosultságok, és a tevékenységek folytatásához szükséges feltételek
Kovács István elnök előterjesztésében

• Az építési jogosultságok gyorsabb ügyintézése 
Kovács István elnök előterjesztésében

• Szakmai  továbbképzések  megyei  helyzete,  UNIVERSITAS  Kft.-vel 
való kapcsolattartás

Dr. Neiger Róbert előterjesztésében
2. 2009. 10. 20-i Rendkívüli Elnökségi Ülés előkészítése

• Kovács István elnök előterjesztésében

3. 2010-es Tisztújító Taggyűlés Jelölő Bizottságának felállítása.
• Elnökség. 

4. 2010. évi Megyei Mérnök Bál megtartásának-megszervezésének megbeszélése.
• Elnökség

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

6. Egyebek.

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

1. Aktuális Mérnöki Kamarai kérdések megbeszélése

Kovács István:
A polgármesterrel  folytattunk egyeztetést.  Pályázati  terv bevezetését tervezik.  Ezt a 
polgármester kitörő örömmel fogadta. 
Városi főmérnök státuszáról való beszélgetésre is sor került. Jó lenne, ha hozzáértő 
műszaki embere lenne a városnak. 

Ezt követően vita alakult ki Győr város közbeszerzési gyakorlatával kapcsolatban. 



Kovács István:
Részletesen  ismertette  az  elnökségi  ülés  meghívójához  mellékelt  jogszabályok 
tartalmát.  Kiemelte,  hogy  az  ipari  szakértői  jogosultságok  kikerültek  a  kamarai 
hatáskörből, valamint 2010. január 01. napjától megszűnik a jelenleg munkavédelmi-
munkabiztonsági  jogosultság.  Új  jogosultság  a  beruházás  lebonyolítói  jogosultság, 
amit  külön  jogszabály  rendez  és  a  megállapítás  a  kamara  hatáskörébe  tartozik.  A 
tervellenőrzési területeket  jelentősen leszűkítették.  A tervellenőrzés új jogosultságot 
jelent. 

Szakmai továbbképzések helyzete:

Dr. Neiger Róbert: 
A kötelező továbbképzésekről egyeztünk meg Győri UNIVERSITAS Kht.-val. Erre 
adtak egy ajánlatot, amit el is fogadtunk. 

Kovács István:
A Mérnök Újság kiadói pályázatát a kamara kiadta. Egy pályázó a LOGOD Bt. Az 
újfajta honlap november elejétől megindul. 

2. A 2009. 10. 20-i Rendkívüli Elnökségi Ülés előkészítése

Kovács István: 
A következő héten rendkívüli elnökségi ülést tartunk. Barsiné Pataky Etelka látogat el 
hozzánk. A napirendet akként tervezem, hogy 10 órára a polgármestert látogatjuk meg, 
utána pedig az egyetemen a rektort. 

3. A 2010-es Tisztújító Taggyűlés Jelölő Bizottságának felállítása.

Kovács István:
Jövő évi tisztújító közgyűlés jelölő bizottságát fel kellene állítani. Elég lenne jelenleg 
egy embert javasolni, aki a szervező lenne. A szakcsoportokat kellene bevonni, akik a 
szervezők is lennének. 

Csejtei György: 
Szerintem egy jó elnököt kellene felkérni. 

Kovács István: 
Szerintem  is  jó  megoldás.  Van-e  javaslat  legalább  az  elnökre.  Van-e  valaki,  aki 
elvállalná a jelölő bizottság elnöki szerepét. A következő (novemberi) elnökségi ülésre 
mindenki hozzon egy nevet, aki el is vállalná a jelölő bizottság elnökének feladatát.

4. A 2010. évi Megyei Mérnök Bál megtartásának-megszervezésének megbeszélése (nem 
került napirendre)
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5. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések. 

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

Az Elnökség az alábbi egyhangú határozatokat hozta a kérelmek teljesítéséről, ill. 
elutasításáról.

39/2009. (X.12.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Az elnökség 2 fő felvételéről döntött. Az új tagok: Nagy Richárd és Király Norbert.

40/2009. (X.12.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Jogosultságok ügyében előterjesztett kérelmek:

Meghosszabbítások:
Mandák Márton: T-korlátozott (Tartószerkezeti korlátozott tervezés)

Serfőző István: T-T (Tartószerkezeti tervezés)

Mester Gábor: T-T (Tartószerkezeti tervezés)

Mester Gáborné: T-T (Tartószerkezeti tervezés)

Szabó Péter: T-T (Tartószerkezeti tervezés)

Szalai Kálmán: T-T (Tartószerkezeti tervezés)

Freiler László: KÉ-korlátozott (Közlekedési építőmérnöki korlátozott tervezés)
K1d-1 (Településrendezési közlekedési tervezés)

Simongáti Zsolt: T-korlátozott (Tartószerkezeti korlátozott tervezés)
T-Sz (Tartószerkezeti szakértés)

Horváth István: VZ-korlátozott (Vízimérnöki korlátozott tervezés)
W-V-1 (Ivó- és ipari vízellátás szakértés)
W-V-2 (Víztisztítás szakértés)
W-V-3 (Szennyvízelvezetés szakértés)
W-V-5 (Szennyvíztisztítás szakértés)

Kovács Csaba: SZKV-hu (Hulladékgazdálkodás szakértés)
SZKV-le (Levegőtisztaság-védelem szakértés)

Új engedélyek:
Simon László: 

Mb7-SZ (Építőipari kivitelezés technológiája és eszközeinek biztonsága szakértés)
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Mb9-SZ  (Feldolgozóipari  tevékenység  technológiája  és  eszközeinek  biztonsága 
szakértés)

Fehér Csaba: KÉ-T (Közlekedési építőmérnöki tervezés)

Elutasítás
Lencsés Gábor: T-T  (Tartószerkezeti  teljes  körű  tervezés)  kérelme  elutasítva,  mivel 

kérelmező nem rendelkezik egyetemi végzettséggel,  de a korlátozott 
T-korl. jogosultság megadva!

Vezető tervezői címet kapott az MMK-tól →tervellenőrzés kiterjesztéséről határozatot 
hoztunk
Ring László: KÉ-T-Tell (Tervellenőrzésre is kiterjesztett közlekedési építőmérnöki 

tervezés)

6. Egyéb tájékoztatások

Szabó Péter:
A  tartószerkezeti  szakcsoport  ülést  tartott  és  Bukovics  Jánost  választotta  meg 
elnöknek. 

 

- kmf. -

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