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EMLÉKEZTETŐ 

 

Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2018. január 15. napján, 14 órai 

kezdettel tartott elnökségi üléséről.  

 

Az ülés helye:  Győr, Csaba u. 16. (II. emelet 201/a.). 

Jelen vannak:   Mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Az elnökségi ülésről való távolmaradásukat előre jelezte: Nyitrai Zsolt 

Az elnökségi ülésről való késését előre jelezte: Dr Andor Krisztián 

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

Jelenlévők a napirendet elfogadták.  

 

Az elnökségi ülés napirendje: 

 
1. Aktuális kérdések 

 E-kommunikáció 
 Létszámadatok, nyilvántartási díjak 
 Miniszterelnökségi pályázatok 

Bartal György elnök 
 

2. Továbbképzések 
Dr. Szép János alelnök 
 

3. Év mérnöke díj 
Bartal György elnök 
 

4. E-közmű 
Németh Gábor elnökségi tag 
 

5. 2018. évi költségvetés 
Bartal György elnök 
 

6. Tisztújítás - 2018 
Bartal György elnök 
 

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

8. Egyebek 
 

Bartal György elnök köszöntötte a megjelenteket, ismertette, ki jelezte előzetesen 

távolmaradását, és megállapította, hogy a létszám alapján határozatképes az ülés; a 
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megtárgyalandó kérdéseken a megküldött napirend szerint megyünk végig, ill. hogy az 

egyebek napirendi ponthoz javaslatok érkeztek. 

 

1. Napirendi pont: Aktuális kérdések  

Bartal György elnök 

 E-kommunikáció 
Az elnök elmondta, hogy az aktuális jogszabályváltozások következtében idén januártól 
elméletileg már nem papíron, hanem elektronikusan kellene zajlania az ügyintézésnek a 
kamarákban. Ez ügyben párbeszéd folyik az MMK és a területi kamarák között. Minden 
kamarának lesz önálló e-mail címe. Hogy a gyakorlatban mikor fog ez működni, az 
kérdés; a folyamat kicsit hajaz az e-közműre. 
 

 Létszámadatok, nyilvántartási díjak 
A titkárság minden elnökségi tag részére megküldte a területi kamarák létszámadatait a 
tagokról, ill. a nyilvántartottakról. Ezekből látható, hogy tagság tekintetében a 3. helyen, 
nyilvántartottak tekintetében pedig a 7. helyen vagyunk, azaz, a nagy létszámú kamarák 
közé tartozunk. 
 

 Miniszterelnökségi pályázatok 
A 2016-os pályázat pénzügyi beszámolóját 2017. év végén fogadták el, jelenleg a 2017. 

évi pályázati pénz elszámolásához gyűjtjük össze a bizonylatokat, amiből január végére 

kell elkészíteni és megküldeni a Miniszterelnökségre a beszámolót és a pénzügyi 

elszámolást. (Nyitrai Zsolttól várunk még ehhez egy bizonylatot) 

A tavalyi pályázati összeget decemberben utalták a számlánkra. A megítélt összegből 

csupán 10.000 Ft-ot kell majd átcsoportosítanunk, mert ez nem valósult meg. (ezt 

költöttük volna az országosan egységes, és minden kamara számára megvásárolandó 

iktató programra) 

Napirenden van a 2018-as pályázati program összeállítása is, mert idén hamarabb kell 

benyújtani, mint tavaly- 

 

2. Napirendi pont: Továbbképzések  

Dr. Szép János alelnök  

Csarnai Csabától jött levél, hogy a szakmai továbbképzési törzsanyagokat elkezdték 

feltölteni a rendszerbe. Ígéret van arra is, hogy minden előadó elérhetősége egy helyen, 

egy file-ban lesz megtalálható. 

Bartal György elnök: Kérem, hogy a szakcsoportvezetőkkel vedd fel a kapcsolatot, hogy 

mindenki tudhasson előre a tavaszi és őszi továbbképzési témákról.  
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Németh Gábor hozzáfűzte, hogy a szakmai továbbképzés napján célszerű lenne egy saját 

(aktuális) témával is kiállni a szakmagyakorlók elé. A következő elnökségi ülésre 

összeállít egy ilyen aktuális téma-javaslatot.  

Arra a kérdésére, hogy az MMK által az elmúlt évben megküldött felmérő ívet –amely a 

tagságnak a továbbképzéssel kapcsolatos véleményét kívánja felmérni- fogjuk-e 

alkalmazni a továbbképzések során, a titkárság igennel válaszolt.  

 

3. Napirendi pont: Év mérnöke díj 

Bartal György elnök  

Korábban kiválasztásra került az az alkotás, amely Év mérnöke díjként átadásra kerül az 

arra érdemesek számára. Megtörtént a prototípus legyárttatása, és bemutatásra került az 

elnökségi tagok számára. 

A mostani elnökségi ülésre az lett volna a feladat, hogy a szakcsoportok ajánljanak 

embereket erre a címre, azonban elég vegyesen álltak ehhez a feladathoz. Csupán három 

szakcsoporttól jött javaslat (az épületgépészektől három javaslat is), és 1 az elnökségtől. 

Februárban döntenünk kell majd a személyekről, hogy a nevük felkerülhessen a díjra. Két 

személy kerül majd kiválasztásra, egy fő a 2017-es év legkiemelkedőbb mérnöki 

alkotásáért kapja majd a díjat, egy fő pedig életmű díjat kap. 

Ezt követően az elnökség a lehetséges díjazottak személyéről, a gyártási jog 

megszerzéséről, a díj pályázati pénzből történő finanszírozásának mikéntjéről beszélgetett, 

és arról, hogy a díjra jelöltektől szakmai önéletrajzot kell majd bekérni, a kiválasztás 

elősegítése érdekében, ill. azért, hogy a taggyűlésen – ahol átadásra kerül majd a díj – a 

tagság számára is ismertethető legyen. 

Bogár Zsolt javasolta, hogy még egy utolsó felhívás menjen ki a szakcsoportok számára a 

jelölésre vonatkozóan. 

 

4. Napirendi pont: E-közmű 

Németh Gábor elnökségi tag 

Bartal György elmondta, hogy utoljára novemberben beszéltünk erről a témáról. Azóta 

Pécsen is volt egy kihelyezett tájékoztató ülés. 

Németh Gábor: Az e-közműről rendelkező jogszabály felfüggesztésére nem került sor; a 

felülvizsgálatát december 31-ig kellett elvégezni. Kiss Péteren keresztül (az MMK-ból) 

jött egy 30 oldalas jogszabály módosítás tervezet véleményezésre. Ez alapján azt kell 

mondanom, hogy csak eljárásjogilag történtek javítások, a szakmai hibák maradtak. A 
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jogszabály módosítás tervezetéhez a javaslatokat január 18-ig kell az e-közmű 

munkacsoportnak (és a megkeresett többi személynek) összeállítani és elküldeni. 

A győri workshopot a Lechner Tudásközpont szervezte, mi annyival egészítettük ki, hogy 

meghívtuk rá a területileg érintett közműszolgáltatókat is. Erről az emlékeztetőt 

összeállítottam, megküldtem az elnökségi tagoknak és ki fogjuk küldeni az érintett 

szakmagyakorlóknak, hatóságoknak és közműszolgáltatóknak is. Az emlékeztető végén 

vannak ajánlások, figyelemfelhívások és egyéb javaslatok is. Ennek kapcsán is 

szükségesnek tartanám kidolgozni a kamarai ajánlások intézmény rendszerét, és ez az 

anyag lehetne ennek az első eleme. 

Korábban kértük az MMK-t, hogy foglaljon állást abban, hogy mit kezdjenek a tervezőink 

a közműszolgáltatók külön számláival. Az MMK főtitkára elhárította ezt a kérést azzal, 

hogy később ne lehessen egy esetleges bírósági ügyben felhasználni a Kamara ellen ezt az 

állásfoglalást. Ezért megkerestünk egy jogászt – aki korábban ügyvédként is 

tevékenykedett -, hogy mi milyen módon kommunikáljuk ezt a tagok felé. A 

válaszlevelében írottakat megküldtem az elnökségi tagoknak.  

Az emlékeztető és a jogász válaszlevele megküldésre kerül az érintettek számára az 

elnökségi tagok döntése értelmében. 

 

5. Napirendi pont: 2018. évi költségvetés  

Bartal György elnök 
A 2018 évi költségvetés tervezetét az elnökségi tagok megkapták az ülés előtt. A 

novemberi változathoz képest van benne néhány helyen kisebb módosítás, mind a 

bevételi, mind a kiadási oldalon. Ezt követően az elnökség tételesen végigbeszélte a 

változtatásokat és azok okait.  

Németh Gábor kérdésére – hogy a nyilvántartottak és a mérnökök képzése külön válik-e, 

vagy egyben marad – az elnök azt válaszolta, hogy idén még egyben marad. 

Németh Gábor: Az a javaslatom, hogy a vállalkozási bevétel egy részéből díjazzuk azokat, 

akik ebben dolgoznak. Dotálható lenne a nyereség egy részéből a kamarával kapcsolatos 

közösségi szerepvállalás is. Szétválhat a tiszteletdíj és a célirányos munkavégzésért járó 

díj. Aki dolgozik, azt csak úgy lehet motiválni, hogy pénzügyi ellentételezése is legyen; ez 

fontos lenne. A közösségi jellegű munkavégzésre több pénzt kellene fordítani.  

Ezt követően az elnökség egyhangúan úgy döntött, hogy a kiadási oldalon tartalék keretet 

képez, amelyből a közösség érdekében végzett munka díjazható lesz. 

Bartal György: A költségvetés tervezetét a taggyűlés előtti hónap elnökségi ülésén 

(márciusban) kell elfogadnunk. 



 5

6. Napirendi pont: Tisztújítás - 2018 

Bartal György elnök 
A tisztújító taggyűlésre áprilisban kerül sor, 18-án, vagy 19-én, attól függően, hogy mikor 

tud helyet biztosítani a Városháza. 

A jelölő bizottság gyűjti az ajánlásokat a tisztségekre, akik elfogadják, azok jelöltekké 

válnak. A szakcsoportoktól itt is nagyon döcögősen jönnek a javaslatok. Március közepére 

fent kell lenni a jelöltek életrajzának a honlapon. 

Németh Gábor: Szó volt arról, hogy ne alakuljunk-e át küldöttgyűléssé; ez napirenden van 

még?  

Bogár Zsolt: Úgy gondolom, hogy a kamara presztízsét kellene inkább növelni, nem a 

távolságot a tagságtól. A főépítész például mindig szerepel az újságban, mi soha. Az 

útkezelőknél van egy sajtószóvivő, itt is lehetne egy ilyen.  

Bartal György: A Vas Megyei Kamara nagyon eredményesen csinálja ezt; nálunk a 

sajtóban való megjelenés lehetősége elég korlátozott.  

Németh Balázs elnökségi tag: Azt gondolom, a küldöttgyűlés intézménye valóban növelné 

a tagság és az elnökség közötti távolságot és éppen azt a kevés visszacsatolást is még 

inkább korlátozná, amelyet most annyira hiányolunk. 

 

7. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések 

Barcsai Éva titkár  

A titkár felolvasta azon tagok névsorát (7 fő), akiknek az elmúlt időszakban járt le az 5 

éves továbbképzés teljesítésére vonatkozó kötelezettségük, és miután ennek eleget tettek, 

jogosultságuk – egyéb kizáró ok híján – meghosszabbításra került.  

Az elmúlt időszakban 3 fő nyújtott be új tagfelvétel iránti kérelmet, tagsági viszonyának 

megszüntetését, vagy szüneteltetését senki nem kérte. 1 fő új jogosultság kiadása iránti 

kérelmet nyújtott be, nála mind a szakirányú végzettség, mind a szakmai gyakorlat és az 

egyéb kritériumok megfelelőek. 

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

képezik. 

Az elnök ismertette egy volt tag kérelmét, aki korábban – személyes okokra hivatkozva – 

kilépett a kamarából, ezzel a jogosultságai is érvényüket vesztették. Most viszont kéri 

visszavételét és azt is, hogy korábbi jogosultságait újítsuk meg. Az elnökség és a titkárság 

egyhangú állásfoglalása az volt, hogy újra meg kell kérnie a jogosultságait – a jogszabályi 

előírások szerint meghosszabbításra, vagy megújításra nincs lehetőség. 
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8. Napirendi pont: Egyebek 

Németh Gábor: Abban kérem az elnökség véleményét, támogatását, hogy egyet ért-e azzal a 

kezdeményezésemmel, hogy a jogász kollégával egyeztetés induljon arról, hogy tanácsokat 

adjon a kamarának bizonyos jogi kérdésekben. 

Az elnökség egyetértett a kezdeményezéssel. 

A másik téma pedig, hogy szeretném kezdeményezni, hogy a közösségi szerepvállalást 

lehessen díjazni. Ennek szimbolikus jelentősége volna. Van is konkrét javaslatom: annak a 

kollégának, aki az e-közmű kérdéskörben saját szoftver fejlesztését ingyenesen közzétette a 

Fórumon, ítéljünk oda valamennyi tiszteletdíjat az elmúlt évi nyereség terhére. 

Ebben a kérdésben a következő elnökségi ülésen fog szavazni az elnökség, akkorra elkészül 

az előző évi költségvetési beszámoló. 

Bartal György: Az épületgépész szakcsoport keresett meg azzal, hogy az elmúlt időszakban 

energetikában és gázos témában sok szakterületi jogszabályváltozás történt. Szeretnék erről 

tájékoztatni a tagokat, ezért szerveznének ezzel kapcsolatban előadás sorozatot.  

Németh Gábor: Tipikusan ilyesmire gondolok a kötelező szakmai továbbképzés kapcsán, 

amikor saját (aktuális) témáról beszélek. 

Bartal György: Korábban küldtünk ki a hatóságok, közműszolgáltatók részére egy 

figyelemfelhívó levelet arról, hogy fokozottan fogunk figyelni a jövőben arra, hogy az 

összeférhetetlenség szabályait be nem tartó kollégák tevékenysége ellen fellépjünk, és kértük 

a hatóságok, közműszolgáltatók vezetőit is, hogy segítsék ők is ezen törekvésünket és hívják 

fel alkalmazottaik figyelmét a lehetséges következményekre. 

Néhány hatóságtól visszaírtak erre; az egyik szervezetnél pedig volt egy megbeszélésünk. 

Bogár Zsolt: Ennek a szervezetnek a munkatársai az etikai szabályzat összeférhetetlenségi 

előírásai alapján erősen vitatható tevékenységet folytattak. A szervezet vezetője összehívta az 

érintetteket, tájékoztatta őket – ezen a megbeszélésen vettem részt én is. A hibájukat 

elismerték, bár a konkrét esetek felderítése nem egyszerű; a szervezet vezetője részéről az az 

ígéret hangzott el, hogy fokozott figyelmet fordítanak a munkaidőben végzett ilyen jellegű 

tevékenységek elkerülésére. 

Bartal György: Amikor az érintett szervezet vezetője itt volt a Kamarában és beszélgettünk 

vele, akkor azt mondta, konkrét bejelentéseket, etikai eljárásokat vár. 

Németh Gábor: Tekintettel arra, hogy a kamara törekvése általános jellegű, és alapvetően nem 

egy szervezetre kiélezett, indokolt végigjárni a többieket is (egyébként is merülnek fel egyéb 

szakmai egyeztetési kérdések), és valamilyen publicitást kellene adni ennek a történetnek. A 

másik gondolatom, hogy azokat a tagokat is szankcionálni kellene, akik ilyesmiben 

közreműködnek. 
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Bartal György: Emlékeztetőt kellene összeállítani a megbeszélésről, megküldeni a tárgyalást 

vezetőknek, és attól függően, hogy hogyan reagálnak vissza, döntsünk arról, hogy hogyan 

publikáljuk. 

 

Az előző elnökségi ülésen – tekintettel arra, hogy az karácsonyi, ünnepi ülés volt - feladatok, 

határidők nem kerültek kijelölésre. 

 

A mostani elnökségi ülésen felvetett témák, felelősök, határidők: 

téma felelős határidő 

Szakmai továbbképzéshez 
kapcsolható saját témákra 
javaslattétel kidolgozása 

Németh Gábor 2018. 02. 19- 

Év Mérnöke díj díjazottjaira további 
javaslatok bekérése 

Bartal György 2018. 01. 31 

Szakmai önéletrajzok bekérése az év 
mérnöke díjakra jelöltektől 

Visi Renáta 2018. 02. 28. 

E-közmű workshop összefoglaló és 
ajánlások kiküldése a tagság részére 

Németh Gábor / 

Visi Renáta 
2018. 01. 31. 

2018. évi költségvetési tervezet 
korrekciója tartalék kerettel 

Bartal György 2018. 01. 31. 

2017. évi költségvetési beszámoló és 
2018. évi költségvetési tervezet 
megküldése az FB elnöke részére 

Bartal György / 

Visi Renáta 
2018. 02. 15. 

A tisztújító taggyűlésre a Városháza 
dísztermének lefoglalása 

Visi Renáta 2018. 01. 31. 

Emlékeztető összeállítása az etikai 
megbeszélésben érintett szervezettel 
folytatott megbeszélésről  

Bogár Zsolt 2018. 01. 31. 

A 2017. évi támogatási szerződés 
elszámolásának és beszámolójának 
összeállítása 

Titkárság / Bartal 

György 
2018. 01. 31. 

Pályázati pénz elszámolására 
vonatkozó táblázat megküldése az 
FB részére 

Visi Renáta 2018. 02. 15. 

 

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

kmf. 

 

Az emlékeztetőt összeállította: Barcsai Éva Magdolna, titkár 


