Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara
Tartószerkezeti Szakcsoport
beszámolója
(készült a 2014. évi taggyűlésre)

A Győr-Moson-Sopron megyei Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Szakcsoportja 2009 október
hónapjában alakult.
A szakcsoport vezetősége rendszeres kapcsolatot tart a megyei Mérnöki Kamarával és a
Tartószerkezeti Tagozattal.
A szakcsoport tagjai közül öt fő közvetlenül részt vesz a Győr-Moson-Sopron megyei
Mérnöki Kamara elnökségének munkájában:
Szabó Péter, mint alelnök, Dr Baksai Róbert, mint a Felügyelő Bizottság elnöke, Szalay
Kálmán, mint az Etikai Bizottság elnöke, Szép János és Bukovics János pedig elnökségi
tagokként.
A Felügyelő Bizottság tagjaként tevékenykedik Börzsei Tamás és Róth Ernő, az Etikai
Bizottságban pedig Ambrusné Lipovszky Andrea.
Az Elnökség póttagja Kántor László.
A hagyományoknak megfelelően idén is több kollégánk vállalt a szakcsoportból a Széchenyi
István Egyetem szakirányú hallgatóinak évközi és diplomafeladatainak készítése során
konzulensi és bírálói feladatot. Szabó Péter kollégánk pedig a diplomázók
vizsgabizottságának tagjaként vállal rendszeresen szerepet.
A Dr. Dalmy Dénes által vezetett Tartószerkezeti Tagozattal a kapcsolatot szakcsoportunk
elnöke és alelnöke tartja.
A TT kibővített elnökségi ülésein szakcsoportunk elnöke rendszeresen részt vesz.
2013 év májusában a TT küldöttgyűlésén vettek részt szakcsoportunk küldöttei.
Szakcsoportunk tagjai a szervezett továbbképzéseken, előadásokon kellő létszámmal
rendszeresen részt vesznek.
A Kamaránál alkalmazott kötelező és szabadon választott továbbképzési rendszer a
közelmúltban átalakításra került.
Szakcsoportunk tagjai már korábban is többször észrevételezték, hogy a szakcsoportok által
szervezett szakmai programokra megítélt kreditpontok rendkívül alacsonyak.
Ebben erősített meg minket más szakcsoportok hasonló véleménye is.
Szemléletes példa erre, hogy szakcsoportunk 2012 évben a finn Peikko cég szlovákiai
gyárába, előadással, gyárlátogatással egybekötött szakmai kirándulást szervezett.
A „Korszerű megoldások a vasbetonépítésben“ című előadás és üzemlátogatás komoly
szakmai programot tartalmazott.
A programra az akkreditáltatás során 1 kreditpont került megítélésre, amit a résztvevők
aránytalanul alacsonynak éreztek.
Már ekkor voltak olyan vélemények, hogy annyira lecsökkentek az önállóan szervezett
szakmai előadásokra kapható kreditpontok, hogy az nem áll arányban a szervezéssel járó
feladatokkal, a szükséges adminisztrációval. Ebből kiindulva 2013 évben inkább a
központilag szervezett országos, vagy a megyei Kamaránk által szervezett kreditpontos
előadásokon való részvételt helyeztük előtérbe.
2013-ban egy, a tűzvédelemmel kapcsolatos, szabadon választott szakmai előadást
terveztünk be, de közben ennek előadója a BME keretein belül tartott hasonló, kreditpontos

előadást, így az előzőek figyelembe vételével is az ezen való részvétel lehetőségére hívtuk
fel tagjaink figyelmét.
A szabadon választható előadásokért kapható kreditpontok rendszere mára már megszűnt,
helyette új továbbképzési rendszer került kidolgozásra.
Területi Kamaránk Érdekérvényesítő Bizottsága által koordinált ellenőrzéseken
szakcsoportunk delegált képviselői is részt vettek.
Úgy a munkahelyi, mint az Építéshatósági Hivataloknál lefolytatott ellenőrzéseken
képviselték a jogosultsággal rendelkező tartószerkezet-tervezők érdekeit.
2013 őszén örömmel fogadtuk a közlekedési szakcsoport által kezdeményezett, győri
Dunakapu téri beruházás megtekintését, és jeleztük a statikus kollégák várható jelentős
részvételét, de ez a program technikai okok miatt elmaradt.
A 2014 évben az aktuálisan jelentkező feladatokon kívül egy szakmai kirándulást tervezünk
a Megyei Kamarától igényelt pénzügyi támogatás figyelembe vételével. Ezen belül szóba jött
valamely épülő, vagy elkészült stadion megtekintése, esetleg hasonló érdeklődési körű
másik szakcsoporttal közösen.
Kérem a tájékoztató jellegű beszámoló elfogadását!
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