Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara
A 2014. év alapvetően új változásokat hozott. Első ilyen változás a szakmai továbbképzés
rendszerének változása 2014. január 1-től. Mint ismert, az eddigi kredit, újabban
továbbképzési pontrendszer helyett, az évi egy hat-kontaktórás továbbképzést vezetett be a
Magyar Mérnöki Kamara. Ez a rendszer, az előkészítetlensége miatt, csak szeptembertől
indult el igazán.
Másik komoly változás, a 2014. május 6-án megtartott tisztújításon alapvetően megváltozott a
Megyei Mérnöki Kamara tisztségviselőinek összetétele. Az addig, több cikluson keresztül
tisztséget betöltő kollégák közül sokan befejezték kamarai munkájukat. Helyükre új
tisztségviselők kerültek megválasztásra, így az Elnökség, a Felügyelő Bizottság és az Etikaifegyelmi Bizottság is jórészt új tagokkal kezdte meg munkáját.
A jogszabályok változása miatt a titkár felelősségi köre megnőtt a jogosultságok elbírálása
esetére, ugyanakkor az ügyintézési idők radikálisan lecsökkentek. Ez a titkárság munkáját
tette nehezebbé.
Színesedett az élet a Magyar Mérnöki Kamaránál bevezetett Integrált Informatikai Rendszer
megyei szintű használatával.
Az ügymenet és az ügyiratok kezelése a titkárság jó munkáját jellemzi.
A hét szakcsoport közül az Energetikai nem működik, a Geodéziai a jogszabályi
ellehetetlenülés miatt inaktiv, a maradék öt müködik több-kevesebb intenzitással.
A megszűnt Minősítő Bizottság helyében Tanácsadó Testület működik a Titkár vezetésével.
Területi kamarai adatok
A 2014. évet 780 fő nyilvántartott taggal kezdtük. Az év folyamán tagfelvételét kérte 26 fő,
felfüggesztett tagsági viszonyának helyreállítását kérte 1 fő, tagsági viszonyának
megszüntetését kérte 1 fő, tagsági viszonyának felfüggesztését kérte 4 fő, lakcímváltozás
miatt más megyébe került 2 fő, tagdíjhátralék felhalmozódása miatt kizártunk 18 főt. Így a
létszámunk év végére 782 főre emelkedett.
(A 2013. évet 762 fő taggal kezdtük és 780 fővel zártuk.)
A tervezői és/vagy szakértői jogosultsággal névjegyzékben szereplők száma: 443 fő (2013ben: 457 fő).
A Megyei Kamara felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri névjegyzékében érvényes
jogosultsággal 977 fő szerepel (2013-ban: 962), ebből kamarai tag 351 fő.

Szakmai tevékenység bemutatása
Területi Kamarai munkaterv és megvalósítása
Megyei Mérnöki Kamaránk nem készít éves munkatervet, feladatainkat a havi
rendszerességgel tartott elnökségi üléseken, az aktuális kamarai feladatokhoz aktualizálva
állapítjuk és oldjuk meg.
Kiemelkedő Területi Kamarai eredmények
A Megyei Mérnök Műhely tovább folytatta szakmai koncepcionális véleményezési
tevékenységét Győr Polgármesteri Hivatala részére.
A korábbi években kialakított együttműködéseinket ez évben is folytattuk, meghívott tagjai
vagyunk a Megyei Területfejlesztési Tanács üléseinek, Győr Városstratégiai Bizottságának, a
Területi Vízgazdálkodási Tanácsnak és Sopron Városfejlesztési Bizottságának. Rendszeresen
részt veszünk a Regionális Monitoring Albizottság ülésein, melyen a régió kamaráit
képviseljük.
A Megyei Mérnöki Kamara Érdekérvényesítő Bizottsága az előre meghatározott terve szerint
végezte a megye területén történő beruházások és tervezések ellenőrzését, a tervezési
jogosultságok, a kiviteli tervek meglétének vizsgálatát. Bár a járások évközbeni létrejötte
miatt, csak a második félévben indult be a munka. Együttműködésünk mind az első, mind a
másodfokú építési hatóságokkal kiváló.
Továbbképzés
2014-ben 5 szakmai továbbképzést szerveztünk. A közlekedési (34 fő), tartószerkezeti (40
fő), vízgazdálkodási (47 fő), energetikai (21 fő) és épületgépészeti (54 fő) kollégáknak
megszervezett szakmai továbbképzésen a részvétel mintegy 40-50%-os volt csak.
Területi kamarai honlap
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kamara honlapját folyamatosan működtettük, bár a
szakcsoportoktól kért cikkek, információk nem érkeztek olyan mértékben, mint az jó lett
volna. A hírlevél szolgáltatás megfelelően működött.

Kamarai etikai ügyek
2014-ben sem újonnan beérkezett, sem az előző évről áthúzódó etikai-fegyelmi ügy nem volt.

