
EMLÉKEZTETŐ 

Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2016. április 18. napján, 14 órai 

kezdettel tartott elnökségi üléséről. 

Az ülés helye: 

Jelen vannak: 

Győr, Csaba u. 16. (II. emelet 201 /a.). 

Mellékelt jelenléti ív szerint 

Az Elnökségi ülés határozatképes. A határozatok jelen emlékeztető mellékletében találhatók. 

Jelenlévők a napirendet elfogadták. 

Az elnökségi ülés napirendje: 

1. Tájékoztatás 
Taggyűlés 

Miniszterelnökségi pályázat 
Bartal György elnök 

2. Továbbképzések 
Dr. Szép János alelnök 

3. Fórum 
Németh Gábor elnökségi tag 

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

5. Egyebek 

Bartal György elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a létszám alapján a 

határozatképesség megvan, így az ülést megnyitotta. 

1. Napirendi pont: Tájékoztatás 

Bartal György elnök az alábbiakról tájékoztatta az Elnökséget: 

A napirendi pontok közül az első a Taggyűlés ugyan, de előtte a választmányi ülésről 

mondanék pár dolgot, ami most lesz megtartva pénteken-szombaton (22-23-án) . 

Sok napirendi pont lesz, (nekem is most érkezett) a fontosabbakat mondom: 

• Tájékoztató a Cselekvési Program helyzetéről 

• Az MMK tisztújításához kapcsolódó jelölési szabályok módosítása (a Bp-i, és a 

Pest Megyei kamarák jelölt állítási kvótái, súlya változna) 



• Az építésügy megújításához kapcsolódó kamarai tevékenységről státuszjelentés (az 

MMK és a MÉK együttműködése, a 300 m2 alattiak szabályozása; a tervező 

mérnökök szerepe a beruházásban - beruházási kódex előkészítése, ÉMTSZR 

előkészítése) 

• A tervellenőri cím szabályozásának módosítása 

• Közbeszerzési útmutatók előkészítése 

• A geodéták helyzetének rendezése (földmérő minősítő Bizottsági ügyrend 

elfogadása, titkárok tájékoztatása) 

• A Vállalkozói kollégium újraalakulása 

• tájékoztatók (MMK költségvetési helyzetéről, FAP előkészítésről , 

továbbképzésekről , szabványok fordításáról , NAH felhívásról, Víz Világnapról, 

Construmáról, V 4 mérnöki konferenciáról, ECEC közgyűlésről) 

Taggyűlés 

A Taggyűlés a városháza dísztermében lesz, április 20-án, szerdán. 

A Taggyűlés napirendjét összeállítottuk, kiküldtük. 

A bizottságok vezetői és a szakcsoportok vezetői által készített beszámolókat az elmúlt évi 

tevékenységükre vonatkozóan, (már akik elkészítették) felraktuk a honlapra, hogy 

mindenki számára hozzáférhető legyen. 

Miniszterelnökségi pályázat 

Az új , ez évre vonatkozó pályázatot április 25-ig be kell adni véleményezésre. Kértem, 

hogy az elnökség tagjai írásban tegyenek javaslatot a felhasználására - eddig nem kaptam 

javaslatokat, most is lehet ötletelni. 

Dr. Baksai Róbert hozzászólása: A biztonsági mentésekre külső winchestert javasolok 

vásárolni. 

Bogár Zsolt hozzászólása: Kölcsönözhető eszközök vásárlására is (kivetítő , projektor, stb.) 

lehetne gondolni. 

Németh Gábor hozzászólása: Nem volt ismert előttem, hogy ilyen szűk a határidő. 

Szimpóziumok, szakmai továbbképzések megtartásához szükséges eszközökre is 

fordíthatnánk. 

Bartal György: Ebben az évben lehet, hogy csak a bérjellegű kiadások lefedésére kellene 

pályázni. 

2 



2. Napirendi pont: Továbbképzések 

Dr. Szép János alelnök a továbbképzéssel kapcsolatos aktualitásokról a következőket 

mondta el: 

A közlekedési és az energetikai továbbképzés lezajlott, az épületgépészeti most lesz 

április végén, a tartószerkezeti képzést májusban két helyszínen is tervezünk rendezni, 

Sopronban és Győrben, a Vizes továbbképzést pedig a szakcsoportvezető, Janák Emil 

szervezi, erről nincs információm. 

Bartal György elnök: Beszéltem Emillel, a témán gondolkodik. Olyat nem szeretne, ami 

már volt, viszont legyen aktuális és lehetőleg itteni (megyei) előadókat szeretne. 

Németh Gábor: Az előadásokat előzetesen akkreditálni kell, ill. az előadók sem szabadon 

választhatók, jól tudom? 

Dr. Szép János alelnök: Igen, így van. Legtöbbször az előadó is hozzá van rendelve az 

adott témához, ez alól a vizes Tagozat kivétel, ott a tagozati elnök hagyja jóvá a 

szakcsoport által kiválasztott témát és előadókat. 

Németh Gábor: Ha ilyen probléma van, hogy mit oktassanak, akkor azt a szakcsoport 

vezetőnek kezelnie kellene. Összességében a Kamara felel a szakmai oktatásért, tehát a 

vizest forszírozni kell, ha a szakcsoport nem eléggé aktív. 

Dr. Baksai Róbert: Jól értem, hogy nem kell minden oktatási anyagot akkreditálni?! 

Dr. Szép János alelnök: Nem. Minden oktatási anyag és előadó is Tagozati szűrőn megy 

át. (a vizes valamelyest kivétel) A tagozat hagyja jóvá a témákat és kötelező előadók is 

vannak mellé. 

Nem a kötelező továbbképzés keretében ugyan, de lesz még április végén egy másfajta 

képzés közösen az Iparkamarával és az Építéstudományi Intézettel, az e-napló vezetéséről. 

Ez még az év elejéről csúszott idő; főképpen a ME és FMV-k számára lehet hasznos. 

Bartal György elnök: Lassan el kell kezdeni az őszi képzések szervezését is. Holnap, 19-

én Sopronban megalakul az építési szakcsoport. 

Németh Gábor kérte dr. Szép Jánost illetve Bartal Györgyöt, hogy az általa még 

decemberben készített, és Janák Emilnek megküldött vizes szakmai továbbképzési 

témakörök sorsát tisztázzák, mivel felemás helyzet, hogy egyrészről számos ilyen javaslat 

született, ugyanakkor a szakcsoport vezetőnek témaválasztási nehézsége van. 
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3. Napirendi pont: Fórum 

Németh Gábor elnökségi tag: a fórumról ismételten kiment egy újabb tájékoztató, amely 

újabb néhány fővel emelte a regisztrálók számát. 

Az aktivitás töretlenül rendkívül alacsony. 

4. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések 

Barcsai Éva titkár 

A titkár felolvasta azon tagok névsorát (8 fő) , akiknek az elmúlt időszakban járt le a 

jogosultságuk, ill. az 5 éves továbbképzés teljesítésére vonatkozó kötelezettségük, és miután 

ennek eleget tettek, jogosultságuk - egyéb kizáró ok híján - meghosszabbításra került. 

Az elmúlt időszakban 4 fő kérte tagfelvételét, 2 fő pedig új jogosultság kiadását kérte. 

Fentiek alapján az elnökség 2 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető mellékletét 

képezik. 

5. Egyebek 

• Év mérnöke díj 

A díj odaítélésére vonatkozó szabályzat tervezetet Bogár Zsolt elnökségi tag kidolgozta. 

A következő elnökségi ülésen beszéli meg az elnökség, hogy az oklevélhez milyen elismerés 

társuljon még. 

• Előző elnökségi ülésen tárgyalt témák, felelősök, határidők átnézése 

Az előző elnökségi ülésen rögzített feladatok teljesülése: 

téma felelős határidő teljesülés 

Előadás szervezése a vízjogi 
Janák Emil, 

engedélyezési eljárás, ill. a KET 
Németh Gábor 

2016. 03. 31. folyamatban 

változásai kapcsán 

Az EB elnökének a 

közlekedésfelügyelettel fellépett Nyitrai Zsolt, 
2016. 04. 18. nem 

nézeteltérése rendezéséhez Bartal György 

hivatalos kamarai levél kiküldése 
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Dr. Baksai 
részben (nem 

Róbert, Nyitrai 
A 2015. évi bizottsági és teljesültek: 

Zsolt, Pausits 
szakcsoporti tevékenységekről 

Gábor és a 
2016. 04. 10. épületgépészet, 

beszámolók készítése 
szakcsoportok 

tartószerkezet, 
szakcsop.) 

vezetői 

Év Mérnöke díj szabályzat tervezet 
Bogár Zsolt 2016. 04. 18. igen 

kidolgozása 

Tájékoztató körlevél kiküldése 
arról, hogy a GYIK felkerült a adminisztráció 2016. 03. 31. igen 

honlapra 

Továbbképzési kérdőívek 

kiértékelésének és rendszerének 
Bartal György 2016. 03. 31. 

megküldése az MMK és a 
nem 

Mémökújság számára 

A mostani elnökségi ülésen felvetett kérdések, felelősök, határidők: 

téma felelős határidő 

Az EB elnökének a közlekedésfelügyelettel 
Nyitrai Zsolt, 

fellépett nézeteltérése rendezéséhez hivatalos 2016. 05 . 18. 
Bartal György 

kamarai levél kiküldése 

Előadás szervezése a vízjogi engedélyezési Janák Emil, 
2016.05.20 

eljárás, ill. a KET változásai kapcsán Németh Gábor 

2015 . évi miniszterelnökségi pályázat 
hiánypótlásának elkészítése és megküldése a Titkárság, elnök 2016. 05 4. 

miniszterelnökségre 

2016. évi miniszterelnökségi pályázat 
összeállítása és megküldése előzetes Titkárság, elnök 2016. 04. 25. 
véleményezésre a miniszterelnökségre 

J ~;{__ 
Barcsai Éva Magdolna, titkár 
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