
EMLÉKEZTETŐ

Készült  a Győr-Moson-Sopron Megyei  Mérnöki Kamara 2013. június 17.  napján,  14 órai
kezdettel tartott elnökségi üléséről. 

Az ülés helye:  Győr, Csaba u. 16., II.em./215.
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint

Az Elnökségi ülés határozatképes. A határozatok jelen emlékeztető mellékletében találhatók.
Jelenlévők a napirendet elfogadták. 

Az     elnökségi ülés napirendje:  

1. Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről
• Küldöttgyűlés
• MMK – Választás
• Zielinski Szilárd díj
• Jogosultsági kódex
• Árvíz

Bartal György elnök

2. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések. 
Barcsai Éva Magdolna titkár

3. Egyebek 

Az első napirendi pont tárgyalása előtt Bartal György elnök megköszönte Gyurkovics Zoltán

elnökségi tagnak a májusi, szentantalfai kihelyezett elnökségi ülés megszervezését.

1. Napirendi pont: Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről

Bartal György elnök az alábbiakról tájékoztatta az Elnökséget:

Küldöttgyűlés:

A küldöttgyűlésen  a  jövőre  vonatkozó,  már  ismert  célok,  ill.  pénzügyi  kérdések  kerültek

elfogadásra. Ennek következtében jövőre változni fognak a kamarai díjak. 

MMK-választás

A tisztségviselő választáson 80% fölötti részvétel volt, az elnök választás során 2/3-nyi

szavazatot kapott Barsiné Pataky Etelka, 1/3-ot Mecsi József. A megválasztott 4 alelnök

közül a mi jelöltünk, Kovács István kapta a legtöbb szavazatot.

Akiket még támogattunk a megyéből, azok mind bejutottak a bizottságokba.

A 4 évre megválasztott tisztségviselők tehát a következők:

Elnök: Barsiné Pataky Etelka

Alelnökök: 



Kovács István
Kassai Ferenc
Holló Csaba
Rónay István

Elnökség (12 fő): 
Bezzeg János
dr. Csenke Zoltánné
dr. Csete Jenő
dr. Farkas János
Feilné Győry Zsuzsanna
Magyar Ákos
Némethy Zoltán
Polányi Péter
dr. Scharle Péter
Sipos László
Szigetiné László Erika
Zarándy Pál
(póttag: dr. Liska András)

Felügyelő Bizottság (5 fő): 
Denk András
Kiss Sándor
Németh László
Lengyel Tamás
Marjas Kornél
(póttagok: dr. Tóth György, Sándorfi György)

Etikai-fegyelmi Bizottság (9 fő): 
dr. Greschik Gyula
Dr. Kontra Jenő
Kövesi Tibor
Dr. Karvaly Elemér
Czakó László
Dr. Szabó Éva
Csejtei György
Dr. Fekete Jenő
Tóthné Temesi Kinga
(póttagok: dr. Hankó András, Kelemen Csaba)

Zielinski Szilárd díj

Kiemelkedő  mérnöki  tevékenység  és  köztestületi  munka  elismeréseként  a  következő

tagtársaink  kapták  meg  a  Zielinski  Szilárd  díjat  (kiemelném  Kovács  Istvánt,  területi

kamaránk tagját):

Dr. Greschik Gyula, 

Hamarné Szabó Mária, 

Kovács István, 

Papcsik Jenő, 
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Zalavári István.

Jogosultsági kódex:

Az elmúlt  időszakban folyamatos  egyeztetések  zajlottak  a  Belügyminisztérium,  a  Magyar

Építész  Kamara  és  a  Magyar  Mérnöki  Kamara  között  a  jogosultsági  kódex  ügyében,  ezt

követően  pedig  összehívták  a  területekről  a  titkárokat  és  elnököket  egy  egyeztetésre.  Az

egyeztetésen több probléma is előkerült, így a kódex még formálódik.

Árvíz

Levonult az árvíz térségünkben, ezzel kapcsolatban azt mondhatom, hogy a katonaság és a

rendőrség pontosan és precízen végezte a munkáját. Most következik majd a helyreállítás,

amelyben a katasztrófavédelem is tevékenyen részt vehet.

Csejtei György hozzászólása:

Az árvízzel  kapcsolatban  lenne  az  elnök  úrhoz –  mint  vizes  szakemberhez  –  néhány

szakmai kérdésem.

• A győrújfalui kitelepítés jogos volt-e?

• Az  árvíz  egyre  magasabb  szinten  érkezik,  miért?  Van  ennek  köze  az  üledék

lerakódáshoz?

• A nagy dunai árvíz visszaduzzasztja a Mosoni-Dunát. Ha megépülne Gönyűn a

torkolati műtárgy, akkor is ez következne be?

Bartal György válasza:

Volt  esély  rá,  hogy  a  gát  nem  bírja,  de  akkor  nemcsak  Újfalu  lakossága  lett  volna

veszélyben, hanem Ásványrárótól Győrig mindenki.

A  teljes  Duna  szakaszon  több  helyen  javítani  kell  a  töltés  állapotán.  Erre  EU-s

támogatásból  kerül  sor,  és  így  a  munkálatok  elvégzésére  kötött  határidők vannak.  Az

újfalui töltés átépítés is most indult be, és a visszatöltés hatékonyságával voltak gondok.

Gyurkovics Zoltán hozzászólása:

De lehetett tudni már 4 héttel előtte, hogy jönni fog az ár.

Bartal György válasza:

Nem, csak 1 hétre előre lehetett tudni.

Annak, hogy egyre magasabban tetőz az ár, sok oka lehet. Egyébként a Duna medre éppen

süllyed. A mostanit az okozta, hogy három folyónál egyidőben (az Inn, az Ilc és a Duna

esetében) esett a vízgyűjtőkre rengeteg csapadék, és ez egyszerre jött le Passaunál.

Ezen felül a folyók mára töltések közé lettek terelve, nincs tározó tér, mint régen, ezért is

alakulnak ki ilyen magas vízállások.
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Csejtei György hozzászólása:

Győrt valóban védik a lokalizációs töltések?

Bartal György válasza:

Igen, de sok helyen nyitottak, az utak és csatornák miatt.

Bogár Zsolt hozzászólása: Az LNV megnőtt, utána kellene menni a töltésekkel.

Dr. Baksai Róbert hozzászólása: 

A vízügyes szakmának el kellene már felejtenie, hogy statisztikai eredményként kezelje az

árvizet.  A 2006-osat  pld.  tudvalevőleg  egy szupercella  okozta.  Sokkal  durvább lett  az

időjárás, új számítási módszert kellene kidolgozni.

Bartal György válasza:

Nem szabad elfelejteni, hogy az utóbbi években a jól felkészült vízügyes szakmát eléggé

szétzilálták.

2. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések 

Barcsai  Éva titkár az  alábbiakban  ismertette  a  tagfelvételi  kérelmeket,  ill.  a  Minősítő

Bizottságnak a jogosultsági kérelmekkel kapcsolatos álláspontját:

• 9 fő kérte felvételét a kamarába.

• 12 fő kérte tervezői, ill. szakértői jogosultságának meghosszabbítását, 

• 11 fő adta be tervezői, ill. szakértői jogosultságának megállapítása iránti kérelmét,

4  fő pedig tevékenység végzésének bejelentéséről igazolás kiadását kérte.

Az  Elnökség  ezt  követően  6  határozatot  hozott,  amelyek  jelen  emlékeztető  1.  sz.

mellékletét képezik.

3. Napirendi pont: Egyebek

Bartal György:

Néhány nappal ezelőtt volt a Széchenyi István Egyetemen a műszaki értelmiség napja,

amelyen a titkár asszonnyal részt vettünk. Volt néhány nagyon figyelemreméltó előadás a

műszaki értelmiség szerepéről.

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

– Kmf. –

Bartal György Barcsai Éva

elnök titkár, jegyzőkönyvvezető
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