
EMLÉKEZTETŐ

Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2013. november 18. 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. Elkövetkező időszak eseményei
• Választmányi ülés
• Széchenyi István Egyetemmel kapcsolat
• Felkészülés a 2014. évi Tisztújításra
• Vállalkozói Kollégium összekötő

Bartal György elnök

2. Felügyelő Bizottság beszámolója
Dr. Baksai Róbert FB elnök

3. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Barcsai Éva Magdolna titkár

4. Egyebek 

1. Napirendi pont: Elkövetkező időszak eseményei

Bartal György elnök az alábbiakról tájékoztatta az Elnökséget:

Választmányi ülés:

Az elmúlt  időszakban lezajlott  a választmányi  ülés. Elnök asszony köszönte, hogy sok

felhasználható  információt  kapott.  Az  ülésen  sok  téma  napirendre  került,  amelyeket

röviden, 9 pontba foglalva ismertetek. 

Szakmagyakorlás

Alakul át a kamara. A jelenlegi módon csak Magyarországon adnak jogosultságokat,

ez változni fog, egyre több jogosultságot fog kiadni a kamara saját hatáskörön belül. A

jogosultságokat  a minisztériumok nem viszik be a 266/2013. Kormányrendelet  alá,

hanem saját jogszabályban kezelik majd.

A  266/2013.  Kormányrendelet  alapján  megszűnő  jogosultságok  (pld:  beruházás

lebonyolító, környezetmérnök tervező, stb.) érvényességi határidejét kitolják júniusig.

A  gyakorlottság  alapján  különböző  címeket  adhat  majd  a  kamara  (különösen



gyakorlott,  vezető  tervezői,  stb.),  amelyeknek  a  figyelembe  vételére  a  pályázati

kiírásoknál  lesz lehetőség.  A tervellenőrzést  a  vezető tervezői  címmel  rendelkezők

végezhetik majd.

A címek odaítélése nem végzettség, hanem képzettség centrikus lesz.

Jogosultságok

A  jelenlegi  jogosultságokat  a  266/2013.  Kormányrendeletnek  megfelelően  2014.

március  31-ig  kell  átsorolni.  Ezt  az  új  informatikai  rendszer  segítségével,

automatikusan fogják végezni  a kamarák,  ahogyan a határozatok kiadását  is (az új

informatikai rendszer február végi felülvizsgálata a határidőt módosíthatja). Probléma

az automatikus  átsorolással  ott  lehet,  ahol  az  eredeti  jogosultság  több részre  válik

(például:  vizes,  utas  jogosultságok).  Ezeket  az  átsorolásokat  a  szakcsoportoknak,

szakmai tagozatoknak kell végezni. 

Tervek tartalmi követelményei

A tervek tartalmi követelményeinek meghatározásához (166 oldalas dokumentum) a

tagozatoktól kértek mintákat.  Ha megszavazásra kerül a javaslat,  januártól kötelező

lesz az alkalmazása is és az ellenőrzése is (külön választandó a kötelező és a szabadon

megrendelhető tervrész).

Több  tagozatnál  a  HOAI  rendszerhez  hasonló  az  előírás.  November  végéig

véglegesítik az anyagot.

Szakmagyakorlást ellenőrző kódex

Az építési ellenőrzések során az ETDR-be történő belépéshez jogosultsági kód kell.

Ezt  megkapjuk,  ha megmondjuk konkrétan,  mit  akarunk ellenőrizni.  Az ellenőrzés

célja nem a jogosultság megléte, hanem a minőség.

Továbbképzési szabályzat

A kamara célja, hogy a jelenlegi szabadon választott  helyett  (20 pont) évi egyszeri

továbbképzés  legyen,  saját  szakmán  belül  (négy modul),  5  év  alatt  5  alkalom.  A

kötelező továbbképzés pedig távoktatás keretében történjen. A szabályzatokat kiküldik

véleményezésre és kérik a módosításokat. A végleges elektronikus szavazással kerül

elfogadásra.

Dr.  Baksai  Róbert  hozzászólása:  A rugalmasságnak  meg  kellene  maradnia;  az  évi

egyszeri alkalom nem efelé mutat. 

Bartal György: Az évi egyszeri alkalom megyénként lenne.
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Szabó  Péter  hozzászólása:  Egyre  többet  követelnek  egyre  kevesebb  pénzért

pillanatnyilag.

Nagyberuházások 

Központosított  tervezői  intézmény  létrehozását  tervezik  a  nagyberuházásokra  az

1731/2013. Kormányhatározat szerint. A Kamara véleménye nem egyezik ezzel: az

állami beruházásnál max. a projekt management lehet központosított. Viszont tervezői

előkészítés szükséges, mert a beruházási programot meg kell alapozni.

Mérnöki díjszabás

A mérnöki munka értékét ne óradíjban, hanem a beruházás értékének %-ában szabják

meg. Ezt a Belügyminisztérium el tudja fogadni, de példaszámításokat kell beadni a

BM felé. 

Szabó Péter hozzászólása: Milyen előny várható ebből?

Bartal György: A beruházási fázisokat fel lehet darabolni és ahhoz árakat rakni.

A legkisebb és legmagasabb ajánlatok kiszórása érdekében történne ez. Az alkalmazás

nem mindenhol lesz kötelező.

Bogár  Zsolt  hozzászólása:  A svájci  rendszerben átlagolnak,  és  az  ajánlatok  átlaga

alatti és fölötti néhányat hívják csak be a második körbe.

Bartal György: Még pár információ: a kamarai törvény további módosítását tervezik.

A  kamarai  törvény  későbbi  változása  lehetőséget  ad  majd  arra,  hogy  a  kamarák

bevételük 60%-áig vállalkozzanak. A titkárnak főállásúnak kell lennie. Az ügyeket 15

napon belül el kell intézni.

Dr. Baksai Róbert hozzászólása: Ha a határidő 15 nap lesz, akkor hetente fog ülésezni

az elnökség?

Bartal György: A titkár lesz a felelős a határidőkért.

Bogár Zsolt hozzászólása: Mikortól kell főállásúnak lennie a titkárnak?

Bartal György: Nem tudjuk, talán 2015. januártól.

Informatikai rendszer

Az informatikai rendszer alaprésze összeállt, a telepítés e héten elkezdődik. A megyei

kamaráknál november 20-tól telepítik, aztán próbaüzem, gyakorlás. 2014. július 1-től

mindent elektronikusan kell intézni. Elektronikus aláírással kell rendelkeznie a megyei

kamaráknak/titkároknak.

Kamarai bevételek és kiadások kérdése
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A Választmányi ülés végén vetett föl Szepes András egy kérdést: 2014. január 1-től a

jogosultság  megújításáért  nem  lehet  pénzt  beszedni.  A  nyilvántartási  díjak  nőnek

ugyan kis mértékben, de a kiesést ez nem pótolja. A mi kamaránknál ez 4,6 millió Ft-

os árbevétel kieséssel jár. 

Csejtei  György  hozzászólása:  A  szakmagyakorlás  ellenőrzéséhez  kapcsolatban

tájékoztatnám  a  jelenlévőket,  hogy  mindhárom  járási  hivatalnál  egyensúlyba

kerültünk. A jogosultság nélküli tervek az ETDR miatt eleve kiesnek, így azoknál a

hatóságoknál  célszerű  ellenőrzést  folytatni,  ahol  ilyen  rendszer  még  nem működik

(KÖF, Közlekedési hatóság).

Széchenyi István Egyetemmel kapcsolat

Az elmúlt időszakban látogatást tettem a Széchenyi István Egyetem új rektoránál, Földesi

Péternél. Ezen a héten egy TDK konferencián beszélek majd a kamaráról. Szép Jánost is

bevonnám ebbe a folyamatba. 

Korábban szó volt róla, hogy a kamarai ismereteket tanóra keretében oktatják majd, ez

elhalt.  Mostanra rektor-helyettes lett,  akivel a konzultációt megkezdtem. Továbbra is ő

ennek a felelőse.

Felkészülés a 2014. évi Tisztújításra

A 2014 tavaszán megtartandó tisztújító taggyűlés szabályos megtartása érdekében fel kell

állnia a Jelölő Bizottságnak. (A Jelölő Bizottság fogja megkeresni a kamarai szerveket, ill.

a tagokat, akiktől jelölt-javaslatokat kérnek a tisztségekre: elnökre, alelnökre, elnökségi

tagságra, etikai-fegyelmi bizottsági tagságra, felügyelő bizottsági tagságra.) 

A Jelölő Bizottság elnökére és tagjaira megérkeztek a javaslatok,  ezt  most ismertetem,

majd várom a véleményeket, utána pedig szavaznunk kell a megválasztásukról.

Jelölő Bizottság elnökére javaslat: Csejtei György

Jelölő Bizottsági tagjaira javaslat: Szilágyi Miklós (épületgépész)

       Koch Péter (vizes és Sopron)

       Szalai Kálmán (statikus)

Gyurkovics Zoltán hozzászólása: Nagyon körültekintő a jelölés.

Ezt  követően  az  elnökség  egyhangú  szavazással  megválasztotta  a  Bizottság  elnöki

posztjára Csejtei Györgyöt, majd a bizottsági tagságra a három jelöltet.

Vállalkozói Kollégium összekötő

A vállalkozói  kollégium vezetője  országosan Wéber  László,  a  mi megyei  összekötőnk

Szilágyi Miklós.
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2. Napirendi pont: Felügyelő Bizottság beszámolója

Dr. Baksai Róbert FB elnök

A Felügyelő Bizottság 2013. november 13-án tartotta ülését, amelyen a Megyei Kamara

2013. január – szeptember közötti gazdálkodása került ellenőrzésre. Az ülésről készített

feljegyzés  jelen  emlékeztető  mellékletét képezi.  A  kamara  gazdálkodása  ez  évben  is

nyereséges lesz.

A költségvetés eddigi állásáról készült kimutatást az elnökségi tagok kézhez kapták. 

3. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések

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

Bizottságnak a jogosultsági kérelmekkel kapcsolatos álláspontját:

• az elmúlt hónapban 6 fő kérte felvételét a Kamarába, 1 fő kérte kamarai tagsági

viszonyának megszüntetését,

• 3 fő kérte tervezői/szakértői jogosultságának meghosszabbítását, 

• 4 fő adta be tervezői jogosultságának megállapítása iránti kérelmét.

Az Elnökség ezt követően 4 határozatot hozott,  amelyek jelen emlékeztető mellékletét

képezik.  A  kamaránkhoz  október  hónapban  beadott,  majd  az  országos  kamarához

továbbított fellebbezés elbírálásra került, a főtitkár helyben hagyta döntésünket.

4. Napirendi pont: Egyebek

Bartal György elnök: A decemberi évzáró elnökségi ülést a bevált helyszínen, az 

Aranyszarvas Étteremben tartjuk meg 2013. december 16-án, 13 órakor, amelyre 

mindenkit szeretettel várunk.

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

– kmf. –

Bartal György Barcsai Éva

elnök titkár, jegyzőkönyvvezető
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