
""Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara felmérése a tagok Kamarához
fűződő viszonyára, elvárásaira, javaslataira vonatkozóan"" kérdőív

A kitöltők statisztikai adatai:

A válaszadók létszáma: 180
Életkori átlag 52.4 év

Az eredmények összefoglalása

1. Adja meg a Kamarához kapcsolódó szakmai tevékenységi körét (átfedés esetén – pl. tervező/kivitelező vagy
magán/hivatali – a főtevékenységet jelölje meg).

önálló tervező (pl. egyéni
vállalkozó, egyszemélyes
vállalkozás keretei között
tevékenykedik)

49 27.2%

társas magánvállalkozásban
felelős/vezető pozíciójú tervező

61 33.9%

magánvállalkozásban beosztott
tervező/szerkesztő

10 5.6%

magánvállalkozás keretein belül
dolgozó kivitelező

7 3.9%

hivatali alkalmazott (jellemzően
állami/önkormányzati
tulajdonú/érdekeltségi körű
szervezet alkalmazottja)

20 11.1%

nyugdíjas (szakmáját nem
gyakorolja)

6 3.3%

egyéb 27 15%

Összes válasz 180

2. Kamarai tagsági kötelezettsége:

jogszabály szerint kötelező 127 70.6%

önkéntes 53 29.4%

Összes válasz 180

3. Korábban vagy jelenleg tölt(-ött)-e be valamilyen tisztségviseletet a megyei vagy országos kamarában?

igen 35 19.4%

nem 145 80.6%

Összes válasz 180

4. Osztályozza 1-10-ig az alábbi kérdések FONTOSSÁGÁT a Kamara tevékenységi körén belül. Válassza a 0 (nulla)
mezőt, ha egyáltalán nem érzi az adott kérdést kamarai feladatnak (függetlenül az érvényes jogi szabályozástól).
Osztályozza a kérdéseket akkor is, ha úgy érzi, jelenleg a Kamara nem vállal (érdemi) szerepet az adott
kérdésben, azonban Ön szerint kellene.

pénzügyi érdekek aktív támogatása (mérnöki díjazás)

0 5 2.8%

1 4 2.2%

2 8 4.4%

3 3 1.7%

4 9 5%



5 23 12.8%

6 14 7.8%

7 13 7.2%

8 36 20%

9 13 7.2%

10 52 28.9%

jogi támogatás (pl. közreműködés jogszabály alkotásban, jogalkalmazásban, jogértelmezésben stb.)

0 3 1.7%

1 2 1.1%

2 2 1.1%

3 6 3.3%

4 5 2.8%

5 11 6.1%

6 8 4.4%

7 14 7.8%

8 32 17.8%

9 28 15.6%

10 69 38.3%

szakmai képzés szervezése/elősegítése

0 1 0.6%

1 2 1.1%

2 2 1.1%

3 1 0.6%

4 6 3.3%

5 20 11.1%

6 15 8.3%

7 15 8.3%

8 31 17.2%

9 26 14.4%

10 61 33.9%

szakmai tevékenység ellenőrzése

0 6 3.3%

1 2 1.1%

2 7 3.9%

3 7 3.9%

4 3 1.7%

5 28 15.6%

6 19 10.6%

7 13 7.2%

8 30 16.7%

9 23 12.8%

10 42 23.3%

piaci tevékenység felügyelete, elősegítése (összeférhetetlenségek, fizetési morál javítása, tisztességes piaci
magatartás elősegítése)



0 11 6.1%

1 6 3.3%

2 5 2.8%

3 2 1.1%

4 8 4.4%

5 25 13.9%

6 16 8.9%

7 15 8.3%

8 32 17.8%

9 11 6.1%

10 49 27.2%

kamarai tagok egymás közötti szakmai kapcsolatának elősegítése

0 4 2.2%

1 5 2.8%

2 3 1.7%

3 10 5.6%

4 7 3.9%

5 28 15.6%

6 16 8.9%

7 24 13.3%

8 36 20%

9 18 10%

10 29 16.1%

Kamara és a kamarai tagok közötti kommunikáció

0 5 2.8%

1 5 2.8%

2 4 2.2%

3 6 3.3%

4 10 5.6%

5 28 15.6%

6 11 6.1%

7 26 14.4%

8 32 17.8%

9 17 9.4%

10 36 20%

közösségépítő szerep

0 6 3.3%

1 9 5%

2 11 6.1%

3 9 5%

4 8 4.4%

5 36 20%

6 13 7.2%

7 23 12.8%



8 27 15%

9 18 10%

10 20 11.1%

5. Ön szerint melyek azok a területek, melyeken a Kamara NEM tevékenykedik, az Ön véleménye szerint
azonban kamarai feladat kellene, hogy legyen (függetlenül a jelenlegi jogi szabályozástól)? 
 Címszavakban válaszoljon. A válaszadás nem kötelező. (Opcionális kérdés)

2) Szabványok magyarra fordítása, Nemzeti Mellékletek elkészítése
3) Helyi szintű személyes kontakt
4) mérnöki díjazás érdekérvényesítése

11) Nemzeti es nemzetkozi projekt felugyelet, katalizator szerep

13) A tevékenységek pénzügyi ellenőrzése szükséges lenne:
  
 pl. a tervezési szerződés legyen a (hivatali-)dokumentáció része, ezzel kiszűrhető lenne a túl alacsony ill. túl
magas vállalási díj. A tevékenységhez használt számítógépes szoftverek eredetiségigazolása is tartozzon a
dokumentációhoz.
  
 Helyi érdekek előtérbe helyezése: pl. a helyi munkák pályáztatásánál a kamara támogassa a helyi tervezőket.
14) Győr várost és a megyét érintő beruházások előkészítésében és megvalósításában való erőteljesebb részvétel.
15) --
16) - Jogi képviseletet egyszer kértem, kiröhögtek. Többször nem fordultam a kamarához. Igaz, nem is kellett.
  
 - Jogi támogatásban kezdeményezhetnék, hogy a szabványok elérhetők legyenek jóval olcsóbban és magyarul !
  
 - Az előző pont többi 0-ás jele azért van, mert nem tudok ilyen tevékenységükről.

20) Átfedések vannak az Építész Kamarai jogosultságok és az MMK jogosultságok között.
  
 Jobban kellene differenciálni a jogosultságok hatáskörét, felhasználhatóságát.
21) tervek elvárt műszaki tartalma és azok ellenőrzése, szakági tervek elkészültének hiánya - mert nem ellenőrzi
azok meglétét senki

23) Hatékonyabb együttműködés, tájékoztatás az engedélyező hatóságoknál.

27) Állami beruházások szakmai felügyelete, előkészítésben való részvétel (törvénybe kellene foglaltatni..)

29) piaci tevékenység felügyelete
30) Mérnöki díjazás
31) szabványok fordíttatása magyar nyelvre
32) Remélhetőleg a kötelező tovább képzések zökkenőmentesebbek lesznek
33) felsőfokú oktatás, gyakorlatok egyetemistáknak, szabványok racionális ára, szabványok elérhetősége,
hatóságok (pl. építési), hatósági rendeletek véleményezése
34) Vagyonvédelmi tervezök segítése, támogatása.
35) közreműködés jogszabály alkotásban,
  
 tagok közötti kommunikáció szervezése
36) Oktatások szervezése
37) A 4. kérdésben felsoroltak mindegyikén lehetne javítani.

39) szervezett tervellenőrzés
  
 tervbírálatok, tervtanácsok szervezése



  
 időnként: kerekasztal-beszélgetés a nagyobb megbízókkal
  
 híradás az új szabványokról, előírásokról - a MÚ-ban is alig van
  
 híradások: pl. értesítés a tagozati és megyei elnökségi ülések jkv-einek honlapra tételéről
  
 közösségi szellem erősítése: hozzáférés az aktuális megyei ill. szakcsoporti névsorhoz
  
 társ-szakcsoportok kerekasztala: előkészített beszélgetés közös és határterületi témákról
  
 "Ezt terveztem...": önkéntes, rövid ön-beszámolók a megyei honlapon 1-1 érdekesebb v. tanulságos tervről
  
 szakcsoportok gyűjtsék az előírási, stb. anomáliákat, vitassák meg, továbbítsák a tagozathoz, stb. helyre
40) Frissen végzett hallgatók támogatásával, segítségével, és kérdéseik megválaszolásával. Esetleg egyetmi
képzésben való részvétel.
41) - pénzügyi érdekek képviselete
42) Más kötelező kamarai tagság (pl. Ipari és Kereskedelmi Kamara) eltörlése
43) Érdekérvényesítés a kormányzati/jogalkotási mélyrepülések ELLEN. Fel kellene lépni az ellen, hogy az
építésügy ide-oda dobált, minisztériumok közt vándorló muszáj legyen a kormányzat számára. A kamara nem
vállalt konfrontációt az MSZT-vel, mert nem mer fellépni a jogalkotással szemben.
44) 5.1 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG kérdése, pl. szolgáltatói munkakörben dolgozó, aki valamilyen formában részt
vesz az engedélyezési eljárásban
  
    5.2 Kötelező kamarai tagság mindenkinek, aki valamilyen formában az engedéylezési eljárásokban részt vesz.
45) kamara és kamarai tagok közötti kommunikáció
  
 álláslehetőségekről (mérnöki, szakértői feladatok a megyében) való tájékoztatás
  
 új jogszabályok értelmezésével kapcsolatos oktatások szervezése
  
 mérnöki szemlélet képviselete a városok ill. a megye fejlesztési terveinek készítésekor
46) Nem érzem a kamara jelenlétét a nem közvetlen építőipari területeken.
  
 Általánosan az oktatás (nem a kamara tagoknak) hiányát illetve annak szervezésének hiányát.
  
 Szükséges lenne megismertetni a kamarát a mérnöki tanulmányokat folytató szakokon illetve iskolákban már
középfokon is!!! És ezt nem a kamara bemutatásával, hanem szakmai életút tapasztalat stb oktatásával
47) külföldi munkavállalók jogsegélyszolgálata
48) Külföldi kamaráknál a magyar végzettség elismertetése, a működéi eng. kiadásához.
49) Lásd: 4. pont válaszait.
50) Tájékoztatás jogszabályokról, változásokról.
51) szakmai és jogi továbbképzés gyakoribb megszervezése
52) közbeszerzések, pályáztatások, 
  
 építés közbeni szakmai ellenőrzések,
  
 tervezés közbeni szakmai ellenőrzések
53) Szakma nívójának emelése .
54) jogszabályalkotás
55) Érdekképviselet
56) érdekvédelem !!!
57) Erősíteni a mérnök érdekképviseletét.
  
 Intenzívebben részt venni a szakmai jogszabályok, főként műszaki előírások kidolgozásában.
  
 Műszaki előírásokhoz, szabványokhoz való hozzáférés (esetleg valamilyen regisztrációhoz kötött) segítése
58) ilyen terület NINCS!
59) Gépészeti munka fontosságának érvényesítése.A munka ellenértékének biztos kifizetése.(Ezt még egy
kormány sem valósította meg, a Kamarák nem erőltették.) Kivitelezési vagy tervezői munkák pályázatkiírásának
korrekt, nem személyre vagy speciálisan cégre vonatkozó kiírása.(A jelenlegi a korrupció melegágya!)A
betervezett anyagok beépítésének kötelezettsége)
60) Jogszabály alkotás, jogszabály előkészítés 
  
 Kamarai tagok közötti kommunikáció
61) Jogszabály alkotás, jogszabály előkészítés 
  
 Kamarai tagok közötti kommunikáció
62) jogsegély szolgálat



  
 speciális szakmai felelősségbiztosítás közvetítése
  
 szakmai békítőtestület-tevékenység
  
 független szakmai álláspont kialakítási szolgáltatás
  
 tervek minősítése
63) Nem tudom van-e ilyen kapcsolat:
  
 Egyetemek végzős hallgatóinak kamarai tájékoztatása (tagság, képviselet, előnyök, célok, előírások);
64) külföldi tervezők magyarországi munkavégzése
  
 tervek minőségi ellenőrzése
65) Jogszabály alkotások, de nem a Kamara hibája, hanem a törvény ill. jogszabály alkotók meg sem keresik a
Kamarát,így nem is tudhatjuk, hogy valami készül. Most pl új vasúti törvény készül,íróasztalnál, jogászokkal, és
véletlenül tudtam meg
66) A mérnöki díjszabások érvényesítésében
67) A kamara túlságosan építész, épületgépész orientált, más szakmák a perifériára szorulnak.
68) Ismeretterjesztés
69) Érdekvédelem.
70) Szabványalkotás, szabványok fordítása, szabványok értelmezése
71) Mérnöki díjazás aktív szabályozása   szakmai tevékenység ellenőrzése   részletes szabványértelmezések
készítése folyamatosan az összes vitás kérdésben
72) Kivitelezésben dolgozó mérnökök (a mű megvalósítását irányítók) egyenrangú kezelése
  
 Az érdek alapú (mérnöki/tervezői) tevékenység kritikája
  
 A érték alapú (mérnöki/tervezői) tevékenység prioritása, annak elősegítése

  

  

74) Szakmai kirándulások szervezése / akár térítés ellenében/
75) A Győri, Győr-megyei beruházások megvalósításában való hatékonyabb részvétel. Mit, mikor hogyan
fejlesszünk a környezetünkben.
76) Érdekvédelem

78) Szakmai oktatás, tananyag kialakítása, gyakorlati képzési helyek kialakítása a cégeknél, ill. ennek
elősegítése.
79) VÉLEMÉNYEM SZERINT A TOVÁBBKÉPZÉSEK ÜGYE TÚLSÁGOSAN NAGY HANGSÚLYT KAPOTT,
  
 NEM EGYSZERŰ MEGFELELNI, MERT A KÍNÁLT LEHETŐSÉGEK SZŰKÖSEK.
  
 nAGYSZERŰ VOLT A NÉHÁNY ÉVVEL EZELŐTTI KEZDEMÉNYEZÉS MELYBEN, EGY NAPON LETT MEGOLDVA.
80) -------------

6. Mennyire elégedett Ön a Kamara érdekérvényesítő tevékenységével?  
 Az alábbi kérdésben  
      - szakmai érdekérvényesítés alatt a mérnöki/műszaki szempontok érvényesítésének erejét,  
      - jogi érdekérvényesítés alatt a kamarai tagoknak a jogszabályi környezet kialakításában való
érdekérvényesítési erejét,  
      - pénzügyi érdekérvényesítés alatt pedig a kamarai tagok (elsősorban a kamarai ajánlott díjszabáshoz
viszonyított) pénzbeni díjazásának érvényre juttatását 
 értjük.

szakmai érdekérvényesítés

nem vagyok elégedett 33 18.3%

kevéssé vagyok elégedett 25 13.9%

részben elégedett vagyok 45 25%

javarészt elégedett vagyok 61 33.9%

kimondottan elégedett vagyok 8 4.4%

Nem tartom kamarai feladatnak 1 0.6%



Nincs véleményem 7 3.9%

jogi érdekérvényesítés

nem vagyok elégedett 32 17.8%

kevéssé vagyok elégedett 38 21.1%

részben elégedett vagyok 41 22.8%

javarészt elégedett vagyok 49 27.2%

kimondottan elégedett vagyok 8 4.4%

Nem tartom kamarai feladatnak 0 0%

Nincs véleményem 12 6.7%

pénzügyi érdekérvényesítés

nem vagyok elégedett 35 19.4%

kevéssé vagyok elégedett 39 21.7%

részben elégedett vagyok 45 25%

javarészt elégedett vagyok 39 21.7%

kimondottan elégedett vagyok 5 2.8%

Nem tartom kamarai feladatnak 2 1.1%

Nincs véleményem 15 8.3%

7. Mennyire elégedett Ön a Kamara azon képességével, tevékenységével, mely az Ön munkavégzése szakmai
támogatását hivatott elősegíteni?

szabványalkotásban való közreműködés, annak elősegítése

nem vagyok elégedett 25 13.9%

kevéssé vagyok elégedett 39 21.7%

részben elégedett vagyok 40 22.2%

javarészt elégedett vagyok 42 23.3%

kimondottan elégedett vagyok 14 7.8%

Nem tartom kamarai feladatnak 5 2.8%

Nincs véleményem 15 8.3%

szakmai segédletek kidolgozása

nem vagyok elégedett 23 12.8%

kevéssé vagyok elégedett 40 22.2%

részben elégedett vagyok 49 27.2%

javarészt elégedett vagyok 36 20%

kimondottan elégedett vagyok 20 11.1%

Nem tartom kamarai feladatnak 8 4.4%

Nincs véleményem 4 2.2%

tájékoztatás (pl. szakirodalom figyelés, kutatási eredmények, szakmai tapasztalatok közlése stb.)

nem vagyok elégedett 14 7.8%

kevéssé vagyok elégedett 38 21.1%

részben elégedett vagyok 55 30.6%

javarészt elégedett vagyok 48 26.7%

kimondottan elégedett vagyok 19 10.6%

Nem tartom kamarai feladatnak 3 1.7%



Nincs véleményem 3 1.7%

szakmai fórumok szervezése

nem vagyok elégedett 10 5.6%

kevéssé vagyok elégedett 22 12.2%

részben elégedett vagyok 47 26.1%

javarészt elégedett vagyok 70 38.9%

kimondottan elégedett vagyok 25 13.9%

Nem tartom kamarai feladatnak 4 2.2%

Nincs véleményem 2 1.1%

szakmai képzések

nem vagyok elégedett 11 6.1%

kevéssé vagyok elégedett 23 12.8%

részben elégedett vagyok 37 20.6%

javarészt elégedett vagyok 73 40.6%

kimondottan elégedett vagyok 31 17.2%

Nem tartom kamarai feladatnak 4 2.2%

Nincs véleményem 1 0.6%

8. Soroljon fel az előző listából Ön szerint kimaradt egyéb olyan lehetőséget, mely véleménye szerint kamarai
feladat, és hozzájárulhat a munkája szakmai elősegítéséhez. Címszavakban válaszoljon. Ha nincs további ötlete,
hagyja a mezőt üresen. (Opcionális kérdés)

2) Phd kutatási témák eredményeinek elérhetővé tétele. Ezek eredményeinek bevezetése a napi munkába.
3) Problémák megoldásában lehetőleg minél több tagot bevonni. Piramisrendszerű kamarai felépítésa a legalsóbb
szintig legyen meg.
4) szorosabb kapcsolat magyarországi gyártókkal

13) Nem a szakmai képzésekkel van a baj.
14) 1. EUROCODE hozzáférés segítése
  
 2. EUROCODE anyagi elérhetőség támogatása

16) - A szabványok terén: csak magyarra lefordított szabványok jelenjenek meg!
  
 - A szabványok legyenek olcsóbban elérhetők. 
  
 A jogi kuszaságot szüntessék meg. Értelmetlen, hogy valami nem kötelező, de ha nem aszerint járunk el akkor a
szankciókat nekünk kell vállalni esetleg teljes vagyonunkkal.
  
 Álszent és átlátszó ez a "szabványbiztosítás".
  
 A drágán megvett szabvány - főleg angolul - nem támogatás, inkább sarc!
  
 Nem várható el egy műszaki végzettségű, jószándékú szakembertől sem, hogy angol nyelvű  - jogilag
megfogalmazott - szabványt helyesen értelmezzen, a saját fordításában.



22) Online előadások
23) szakmai utak szervezése
  
 műszaki ellenőrök, műszaki vezetők minősítése

30) szabványok fordítása, elérhetősége

32) Megyei Mérnöki Tervtanács, mint komplex bírálati, tanulási és információs fórum működtetése
  
 Széles körű vizsgálat arról, hogy a  10-15 éven belül nyugdíjba menő "hagyományos" tervezőnemzedék
felkészítette/felkészíti-e a következő nemzedéket az önálló munkára, vagy csak a frissebb iskolai ismereteit
használja ki?

34) Oktatás (oktatásszervezés) Nem csak a kötelező "jogosultsági" területeket érintő feladatok
35) Az előző (7.) pontban minden benne van, a korábbi, akkor is hiányos kamarai tevékenységet az új (266-os R.
szerinti) továbbképzési rendszer a nullára redukálta.
36) A mérnöki munkát a döntéshozók nem igazán veszik komolyan ..... , ha egyáltalán megkérdezik.
37) Gyorsabb kommunikáció.
38) Szakmacsoportok szerinti szerveződés erősítése, ezek aktivizálása. 
  
 A (sajnos) egyre terjedő passzivitás megfordítása, ami különösen a fiatalabb korosztályokban terjedő, emiatt
méginkább aggasztó.
39) jogszabályok előkészítésében való részvétel

41) szakmai internetes fórum kialakítás
42) Nem feladatként vetem fel:
  
 A kamarán kívül mérnökök ezrei dolgoznak. A kamaránál összpontosuló információk megosztása hasznos lenne
(hazánknak) feléjük - tagsági kötelék nélkül is. Van erre lehetőség?
  
 (pld.: a közigazgatásban, oktatásban dolgozó mérnökök,  stb.)
43) Terv tartalmi követelményeinek ellenőrzése
44) Szakmai kompetenciák egyértelmű definiálása.
  
 Adott tevékenységhez elvi szakmai iránymutatás, irányelv(ek) meghatározása
45) Szakmai kompetenciák egyértelmű definiálása.
  
 Adott tevékenységhez elvi szakmai iránymutatás, irányelv(ek) meghatározása
46) Magyar nyelvű EUROCODE szabványokhoz való hozzáférés segítése elfogadható áron.
47) Szakértői vélemények, állásfogalalások ismertetetése, ezekről viták szervezése.
48) a tájékoztatás (pl. szakirodalom figyelés, kutatási eredmények, szakmai tapasztalatok közlése stb.) erősítése
és a szakirodalom ill. jogszabály változásokról való időben történő tudomás szerzés talán lazíthatná ezt a merev
Továbbképzősdit.

9. Figyelemmel kíséri-e Ön a Megyei és/vagy Országos Kamara honlapját?

önállóan is rendszeresen nézem
(külön értesítés nélkül is
legalább havonta)

65 36.1%

jellemzően figyelem felhívó
értesítés esetén, értesítés
hiányában szinte sosem

106 58.9%

gyakorlatilag soha 9 5%

Összes válasz 180

10. Kap-e Ön kamarai hírlevelet?

igen 168 93.3%



nem, mert leiratkoztam róla 3 1.7%

nem, mert nem adtam meg
e-mail elérhetőséget

1 0.6%

nem, és nem értem, hogy miért? 8 4.4%

Összes válasz 180

11. Részt vesz-e Ön a Megyei Kamara évi közgyűlésén illetve egyéb önkéntes szakmai programon (kötelező
képzésen való részvétel nem minősül ilyennek)?

szinte mindig 29 16.1%

többnyire 53 29.4%

kevésbé 63 35%

gyakorlatilag soha 35 19.4%

Összes válasz 180

12. Részt vesz-e Ön a szakmai tagozata szakcsoporti rendezvényein?

szinte mindig 32 17.8%

többnyire 61 33.9%

kevésbé 53 29.4%

gyakorlatilag soha 34 18.9%

Összes válasz 180

13. Hajlandó lenne-e a jövőben valamilyen választott tisztséget betölteni a Kamarán belül?

szívesen 56 31.1%

nem vagyok nagyon motivált 93 51.7%

kategorikusan nem 31 17.2%

Összes válasz 180

14. Hajlandó lenne-e az alábbiak közül valamely társadalmi tevékenységet vállalni a Kamara kereti között?

szakmai tevékenység (pl. jogszabály tervezetek véleményezése, szakmai előadások tartása stb.)

igen, rendszeresen 46 25.6%

elvétve 77 42.8%

nem 57 31.7%

szervezési feladat (pl. kamarai program, választás előkészítés stb.)

igen, rendszeresen 16 8.9%

elvétve 67 37.2%

nem 97 53.9%

egyéb tevékenység (pl. részvétel közvélemény kutatáson, médiaszereplés, véleményalkotás stb.)

igen, rendszeresen 18 10%

elvétve 77 42.8%

nem 85 47.2%

15. Elégedett-e Ön a kamarai tagság összetartásával, a közös érdekek ügyében történő aktív szerepvállalással,



azok előtérbe helyezésével?

egyértelműen elégedett vagyok 6 3.3%

inkább elégedett vagyok 48 26.7%

inkább nem annyira vagyok
elégedett

87 48.3%

egyáltalán nem vagyok elégedett 31 17.2%

nem tartom fontosnak 8 4.4%

Összes válasz 180

16. Véleménye szerint általában szükség van-e a kamarai tagok közös érdekeinek erőteljesebb
képviseletére/érvényesülésére, és ha igen, elsősorban mely módon?

nem, alapvetően nem szükséges
az erőteljesebb érdekképviselet

1 0.6%

igen, és ezt elsősorban a
Kamarától várom

48 26.7%

igen, és mind a Kamarának, mind
a tagoknak tennie kell ezért

101 56.1%

igen, és elsősorban a tagok
hozzáállása az akadálya a közös
érdekek képviseletének

14 7.8%

alapvetően külső okok
akadályozzák a közös érdekek
érvényesülését, melyekre sem a
Kamarának, sem a tagoknak
nincs érdemi ráhatása

16 8.9%

Összes válasz 180

17. Osztályozza, hogy a Kamara vezetése mennyire hatékonyan tájékoztatja a tagságot az általuk végzett
tevékenységről, annak eredményéről?

Egyáltalán nem  Teljes mértékben
6.22 / 10

18. Osztályozza, hogy a kamarai tagság véleménye, problémái, kérdései mennyire hatékonyan jutnak el a Kamara
vezetéséhez? (Csupán az információ áramlást értékelje, ne a kezelés hatékonyságát.)

Egyáltalán nem  Teljes mértékben
5.58 / 10

19. Súlyozza 1-10 között az alábbi eszközöket, mennyire alkalmasak a kamarai tagok informálására? (1 a
legkevésbé alkalmas, 10 a leginkább alkalmas)

Országos Kamara honlapja

1 6 3.3%

2 7 3.9%

3 15 8.3%

4 8 4.4%

5 34 18.9%

6 10 5.6%

7 28 15.6%

8 28 15.6%

9 20 11.1%



10 24 13.3%

Megyei Kamara honlapja

1 0 0%

2 2 1.1%

3 14 7.8%

4 7 3.9%

5 25 13.9%

6 10 5.6%

7 24 13.3%

8 38 21.1%

9 23 12.8%

10 37 20.6%

hírlevél szolgáltatás

1 0 0%

2 2 1.1%

3 1 0.6%

4 6 3.3%

5 11 6.1%

6 16 8.9%

7 24 13.3%

8 31 17.2%

9 31 17.2%

10 58 32.2%

Mérnökújság

1 1 0.6%

2 4 2.2%

3 10 5.6%

4 9 5%

5 23 12.8%

6 17 9.4%

7 22 12.2%

8 37 20.6%

9 27 15%

10 30 16.7%

közgyűlések

1 8 4.4%

2 16 8.9%

3 22 12.2%

4 14 7.8%

5 38 21.1%

6 20 11.1%

7 22 12.2%

8 22 12.2%

9 12 6.7%



10 6 3.3%

workshopok, szakmai gyűlések

1 5 2.8%

2 8 4.4%

3 8 4.4%

4 9 5%

5 35 19.4%

6 24 13.3%

7 21 11.7%

8 27 15%

9 29 16.1%

10 14 7.8%

20. Van-e észrevétele, javaslata a Kamara és a tagság közötti információcsere javítására? Kérjük, címszakban
vagy 2-3 rövid mondattal válaszoljon. A válasz adás nem kötelező. (Opcionális kérdés)

2) Helyi gyűlések szervezése
3) közösségépítő programok szervezése

8) Megyei ill. országos gyűlések helyett internetes fórumok szükségesek !!!
  
 Az előbb említett gyűlések csak egy szűk réteg "játszótere".
  
 Internetes "népszavazások" a kamarai tagságot érintő ügyekben !
9) Internet lehetőségeinek aktívabb kihasználása hasznos lehet.
10) Több érdekes közös programot kellene szervezni.

12) - Rendszeres, az aktuális kérdések esetén létrehozott (ehhez hasonló) online kérdőívek, véleményeztetések
  
 - Jogszabálytervezetek, szabványvéleményezések esetében online, akár fórum jellegű egyeztetések a tagsággal
  
 - Aktuális, vagy egyedileg felmerülő kérdésekben online fórum jellegű információcsere lehetőségének
megnyitása a Kamara honlapján (megyei, vagy országos szinten)

14) Aki érdeklődik, az az információt megtalálja.
15) Kötetlen beszélgetés egy-egy szakmai probléma megoldása kapcsán, szakosztályi szervezésben, sör és
pogácsa sem kizárt.
16) Megyei szakcsoport létrehozása
17) megyei elnökségi üléseken, munkacsoportokon, szakcsoporti üléseken elfogadott döntésekről tájékoztató
küldése a kamarai tagoknak.
18) Az 5. pontban már megírtam
  
 A 18. kérdésre nem tudok válaszolni, kellő információ híján. Csak azért jelöltem be az 1-est, mert a program
másképp nem küldi el a kitöltött kérdőívet. A következő kérdőívnél kell hagyni lehetőséget a "nem tudom"
válaszra is.
19) rendszeresség
20) A Megyei Kamara ne csak a taggyűlésen tájékoztassa a tagjait, hanem pl. az elnökségü ülésen történtekről is.
Az elnökségi határozatok közlése nem információcsere, csak formalitás.
21) Megyei kamarai hírlevél elegendő.
22) A tagság érdektelensége miatt nincs ötletem a hatékonyabb információáramlásra sajnos.
23) Az elektronikus információcsere javítása érdekében a kamarai tagok nagy részét rá kellene szorítani a
hírlevélre történő felíratkozásra, vagy, e-mail címének megadására; erre időt és pénzt is kellene szánni.
24) Facebook, felhő alapú kommunikáció, valódi workscopok
25) A munkaköri feladatok rendszerint nem teszik lehetővé az utazással együtt járó rendezvényeken a részvételt,
ezért a digitális hírközlés és kapcsolattartási formák alkalmasabbak.
26) Arra alkalmas, motivált elnökség, szakcsoport-elnökség



  
 Folyamatos és értelmes programok
  
 Rendszeres információcsere az elnökség és a szakcsoportok (elnökség) között
27) A kötelező oktatásokat részben fel kellene használni a tagság tájékoztatására a Kamarai Tevékenységről 10
-15 percben.
28) Rejtély számomra egyes leveleket miért kapok meg egyeseket pedig nem..... 
  
 Aktívan használva az elektronikus levelezést nagymértékben lehetne javítani a pontos információk ismeretét.
  
 Több szakmai / szakcsoporti / egyeztetés .
29) Bővebb információ a hírlevelekben
30) Fontosnak tartom a vidéken élő tagok lehetőségeinek biztosítását, a lehetőségek egalizálását.
31) Első helyen az informatikai alapú kapcsolattartás (weblap, email, hírlevél) kell érvényesüljön.
  
 Fontos kell maradjon a személyes kapcsolat is (közgyűlés, vmilyen szakmacsoport szerinti fórum, képzések.
  
 ritkábban és indokolt esetben írott (nyomtatott) anyagok.

33) A tájékoztatás, információcsere szerintem e-mailen jól működik. E-mail formájában lehetne még gyakrabban
tájékoztatás.

35) internetes fórum létrehozása
  
 hasonló jellegű kérdőívek rendszeresítése, mint ez
  
 kidolgozni a tagsági észrevételek összegyűjtésének és feldolgozásának módját, és ezt a tagsággal megismertetni,
fontosak a visszajelzések is (akár elektronikusan követhető legyen egy ügy állása)
36) A tagság, ha akar informálódhat.
  
 Talán hasznos lenne több betekintést biztosítani a kívül állóknak a kamarán belüli munkáról.
37) AZ országos honlap szerintem eléggé össze-vissza szerkesztett és tartalmú

39) Lenne, de a NER rendszerén belül nem látom értelmét.
  
 Majd ha valóban független szervezet lesz a MMK.

  

41) Elvégzett feladatok, munkák ismertetése, ezekről vita szervezése.

21. Osztályozza a Kamara közéleti súlyát az Ön elvárásaihoz képest!

nagyon alacsony  nagyon magas
4.53 / 10

22. Osztályozza a Kamara közéleti megjelenését (pl. média) az Ön elvárásaihoz képest!

elégtelen  kiváló
4.37 / 10

23. Jellemezze egyetlen számmal, hogy átfogóan mennyire elégedett a Kamara tevékenységével.

Egyáltalán nem  Teljes mértékben
5.37 / 10

24. Értékelje általában kérdőíves közvélemény kutatási formát a Kamarán belül az alábbi szempontok alapján. Az
1-es szám a legrosszabb, az 5-ös szám a legjobb értéket jelenti.

fontos

1 1 0.6%

2 9 5%



3 54 30%

4 65 36.1%

5 51 28.3%

hasznos

1 1 0.6%

2 10 5.6%

3 45 25%

4 74 41.1%

5 50 27.8%

hatékony

1 7 3.9%

2 27 15%

3 72 40%

4 45 25%

5 29 16.1%

vár-e tőle eredményt?

1 14 7.8%

2 20 11.1%

3 58 32.2%

4 53 29.4%

5 35 19.4%

25. Amennyiben az előző kérdéskörökön kívül, vagy azok kiegészítéseként egyéb tetszőleges véleménye,
javaslata van, melyről úgy érzi, hogy fontos a Kamara illetve a tagság tevékenységére, viszonyára vonatkozóan,
azt itt megfogalmazhatja. Igyekezzen olyan konstruktív, előremutató véleményt megfogalmazni, melyről úgy
érzi, többek véleményével is szinkronban van. Kerülje az egyedi problémák megfogalmazását. Törekedjen a
rövid, tömör, lényegre törő megfogalmazásra. A válaszadás nem kötelező. (Opcionális kérdés)

5) A közel 20 éve felépített kamarai rendszer nem lett "minden mérnök" kamarája. A lakóhely földrajzi
elhelyezkedése (főváros - megyeszékhely - egyéb) ill. a munkahelyek jellege (pl. felsőoktatás - magántulajdonú
ipari cég) nagyon eltérő lehetőségeket biztosítanak a kamarán belül is.
  
 Túl sok egyetemi oktató van kamarai pozicióban, míg akinek a napi bevételek megszerzése sokkal küzdelmesebb
azoknak a véleménye el sem jut a kamara vezetéséhez.

9) A kamara érdekérvényesítő képessége nagyban függ az adott időszak politikai viszonyaitól. Ez azonban nem
mentesíti az országos elnökséget a küzdelem, tehát a tagság képviseletének  az elvégzése alól, mivel ők ezt már
fizetésért végzik. Így erősebb, kell,hogy legyen a tagság iránti elkötelezettség, mint a politikai hovatartozás, még
akkor is, ha mindenkinek -így az elnökség tagjainak - is lehet egyéni politikai kötődése.
10) Konkrét problémamegoldások bemutatásának, vitáknak hatékonyabb megszervezése.
11) Évek óta megoldatlan a Kereskedelmi és Iparkamara felé kötelező tagdíj fizetése. Semmi közünk hozzájuk,
más szakmai kamarák elérték a jogalkotóknál, hogy ne kelljen oda is fizetni!
12) A Kamara társadalmi szerv, sok taggal.
  
 A munkát mégis csak az elnökségek tagjai végzik.
  
 A tagság aktivizálása , bevonása véleményem szetin fontos lenne, ennek módjára azonban nincs használható
javaslatom.....



13) A 14. ponthoz: miért "társadalmi" munkában? Nyugaton a kamarai poszt megtiszteltetés; a bevételkiesés
relatíve nem szorítja meg, míg nálunk inkább a múlt rendszerből itt ragadt, az egyént és a posztot is degradáló
áldozás a közösség többi tagjáért. Azokért, akiknek a munkával töltött több idő pénzt - bár sokszor nem eleget -
hoz a konyhára, de akik a vezetők "társadalmi" munkáját tudattal vagy tudat alatt lebecsülik, hiszen azt "ingyen"
is el lehet végezni. És így milyen erővel lehet a kamarai munkát végezni akkor, amikor egyszerre kell a múlt
elmaradásait pótolni, a jelen feladatait elvégezni és az újszemléletű jövőt előkészíteni?  Lám, az Orvosi Kamara
elnökének már 10 évvel ezelőtt is 700 000 Ft volt a fizetése, és ez nyilvános adat volt. Hogyan csinálják, és
hogyan csináljuk mi? Nem kellene-e lélektani okokból is újragondolnunk ezeket?
  
 A 24. ponthoz indoklás: problémáink ma már sokkal összetettebbek, információink pedig sokkal hiányosabbak
annál, semhogy így lehessen képet alkotni róluk, rólunk. Profi kérdezők, minket jól megismerő pszichológusok,
társadalomtudósok, és többszöri, hosszú, sokrétű "kibeszélések" is szükségesek lennének Szándék, pénz és idő
híján marad a kérdőív. A német és osztrák kamarával, nyugaton tartósan dolgozott/dolgozó kollégáknál is kellene
erről értekezni.
14) A kamara egyfajta közösségi feladatokat is ellát (pl. jogosultságok nyilvántartása, törvénytervezetek
véleményezése stb.), de semmilyen kormányzati költségtérítésben nem részesül. A minisztériumoknak van
működési költségvetése, persze az államtól; a kamarának nincs. Mit tett ez ellen a kamara? A 37,5e Ft-os
szakmagyakorlási díj magántervezőnek igen magas. Ha valakiét fizeti a cége, akkor az sokkal nagyobb
bugyellárisból van fizetve.
15) Legfontosabbnak a továbbképzés felvállalását tartom. Pl vizes vonalon 2014-ben igen értékes továbbképzés
volt, ez legyen a példa a minimális igényszint.
  
 Igen fontoss lenne a munkavállalásokhoz kötődő minimális ellenértékekértékek elfogagdtatása, mind a kamarai
tagok, mind a nagy megbízók, pl első lépésben az önkormányzatok felé
16) Hát a 25. pont bemutatja a szemléleti problémát miszerint az egyéni problémákat nem lehet figyelmen kívül
hagyni ha összesen 8-10 tag dolgozik egy területen ettől még a terület nem marginális. Túl ezen hiányolom a
fiatalokat a kamarából!
  
 Valamint nem hiszek a név nélküli véleményeknek
  
 Üdvözlettel XXXXXX  okl.Faipari mérnök igazságügyi szakértő
17) Az állami hierarchiában a MMK teljesen lecsúszott
  
 Hibásnak bizonyult a MMK pártos, kritikátlan és érezhetően behódoló politikája
  
 A MMK-nak legyen tartása, legyen mértéktartóan kritikus, önös személyi érdekek képviseletének nincs helye
18) Jelenlegi státuszom:
  
 Név	Kamarai szám / Nytsz	
  

)vén( XXXX 	08 XXXX-  / 08 XXXX-
  
 Megye: Győr-Moson-Sopron
  
 Adatlap: Részletes adatlap 	
  
 Tagi státusz: Törölt	
  
 Nyilv. státusz: Nyilvántartott (Aktív)	
  
 
  
 Üdv. XXXX 
19) Azz elektronikus levelezési mód , aktív használata sokat segítene .
20) A Kamara feladata az érdekvédelem és nem az anyagiak gyarapítása és az avval történő gazdálkodás
21) Hiányolom energetikai és/vagy elektrotechnikat tagozat létét, méginkább működését, ebben a
középkorosztály (40-55é) szerepvállalását,  . 
  
 Minden szakmaterületen a fiatalok bevonása lehetőségeinek keresését, motíválásukat, passzivitásuk,
érdektelenségük megváltoztatását.
22) AZ EMELŐGÉP SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG MEGHOSSZABÍTÁSAIT A HELYI KAMARÁK
  
 HATÁSKÖRÉBE KELL(LENE) UTALNI!
  
 Miért kell ezért Budapestre utazni, 40-45-éves szakmai gyakorlat után!?
23) Lényegesen szervezettebbé kellene tenni a kommunikációt, főként a tagság felől a Vezetés irányába
  
 erősíteni kellene a Kamara szolgáltatói jellegét, akár többlet díj fejében
  



 A képzés még az új rendszerben is inkább elvi jellegű, a mindennapi tevékenységhez közvetlenül felhasználtató
információkat kevésbé ad
  
 Sokkal hatékonyabban, "üzenetszerűen" kellene fellépni az érdekvédelem terén, a visszásságokat határozott
fellépéssel vissza kell szorítani
  
 Meg kellene erősíteni a vezetés jogi támogatását, legfelsőbb szintű lobbi erejét
  
 A több és hatékonyabb feladathoz több ember kell, akár tagsági díjemelés árán is, de ennek legyen valóban
érezhető hozadéka
24) Nem tudom van-e kapcsolat, esetleg igény bármely oldalról a közbeszerzések alatt keletkező viták rendezése
terén.
  
 
  
 Kérdés - feladat(?)
  
 Lehet valaki szakpolitikus legalább 5 év kamarai és/vagy egyéb szakmai szervezeti (pld.: hidrológia,
közlekedéstudomány) tagság nélkül?
25) tagsági díj mértékének (külön tekintettel a kiegészítő tevékenységet folytató tagokra) vizsgálata, lehetséges
mérséklése
26) Sajnos a műszaki társadalmat nem súlyánál fogva kezeli a Kormányzat, minden a bürokrácia és jogászkodás
irányában burjánzik.
  
 Pl. Ausztriában a Kamara sokkal nagyobb súllyal jelenik meg a műszaki területeken, oktatások, képzések
témakörben, sőt jelentős támogatást ad (nyilván pénzügyi ereje is nagyobb) szakmai konferenciákon való
részvételhez, stb, legalább is ismereteim szerint.
27) -
28) Elősegíteni a független mérnöki munka jogi és szakmai kereteit.

30) Véleményem szerint a "Kamarai törvény" fejlesztendő, újra gondolandó lenne.
31) Miután a Kamara többször deklarálta, hogy nem hajlandó érdekképviseletre, mert a kamara nem
szakszervezet, ezért át kell alakítani a Kamarát. A z MMK-nak legyen egy adminisztratív nagyon kevés nagyon
kevés feladatkörrel kis létszámú alkalmazotti, fizetett létszámmal, és egy másik, sokkal fontosabb része amelyik
ellátja a tagság intenzív érdekvédelmét. Természetesen a kamarai bevételeket is ilyen arányban kell megosztani.
Aki a tagság érdekében többet dolgozik az többet is kapjon.
  
 Állami feladatok ellátásáért fizessen az állam. A jelenlegi rendszerrel jól bepalizott bennünket az állam.
  
 Érdekvédelmi területe:
  
 Jogászok kitiltása a műszaki területekről.
  
 Kötelező nyelvvizsga eltörlése.
  
 Korrupció ellenes harc.
  
 A közmű vállalatoknál elburjánzott mérnök ellenesség megszüntetése.

  

  

  

  

  

  

33) Továbbra is a továbbképzések végrehjtását erőltetem, ebben jó lenne egyszerűsítést elérni.
  
 Bízom benne, hogy nem egyedüli az óhaj.
  



 
  
 Üdvözlettel

Magyarázat: Az „Összes válasz” az adott kérdésekre adott válaszokat összesítve mutatja. Százalékos bontásban
ábrázoltuk, hogy a kitöltők milyen arányban jelölték be az egyes válaszlehetőségeket.


