Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara
Továbbképzési rendszer
Továbbképzési rendszerünk kezd beállni, bár menetközben mindig kialakulnak a viták a
rendszer jósága körül. Félévente az öt legnagyobb mérnöki csoportosulásnak szervezzük a
szakmai továbbképzést.
Miniszterelnökségi pályázat
A Miniszterelnökség 2015-ben pályázatot írt ki a területi kamarák számára feladataik
ellátásának finanszírozására, maximum 5 millió Ft értékben. Ezt kamaránk is megpályázta, és
nyert.
Titkárság
Az ügymenetek és az ügyiratok kezelése a titkárság jó munkáját jellemzi.
Szakcsoportok
A hét szakcsoport közül az Energetikai nem működik, a Geodéziai a jogszabályi
ellehetetlenülés miatt inaktiv volt, bár az év végére a jogszabályi háttér letisztult, a maradék öt
működik több-kevesebb intenzitással. Alakulóban van az Építési Szakcsoport.
Területi kamarai adatok
A 2015. évet 782 fő nyilvántartott taggal kezdtük. Az év folyamán tagfelvételét kérte 19 fő,
felfüggesztett tagsági viszonyának helyreállítását kérte 3 fő, tagsági viszonyának
megszüntetését kérte 4 fő, tagsági viszonyának felfüggesztését kérte 1 fő, lakcímváltozás
miatt más megyébe került 4 fő, lakcímváltozás miatt más megyéből hozzánk került 1 fő,
meghalt 3 fő. Így a létszámunk év végére 793 főre emelkedett.
(A 2014. évet 780 fő taggal kezdtük és 782 fővel zártuk.)
A tervezői és/vagy szakértői jogosultsággal névjegyzékben szereplők száma: 483 fő (2014ben: 443 fő).
A Megyei Kamara névjegyzékében kamarai tagsághoz nem kötött jogosultsággal 1043 fő
szerepel (2014-ben: 977), ebből kamarai tag 371 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. Együttműködésünk mind az első,
mind a másodfokú építési hatóságokkal kiváló.
Fórum
Az egy évvel ezelőtti kérdőív eredményeként elindítottuk a honlapon a Fórum rovatot. A
regisztrálások száma is elég alacsony, viszont a Fórumozás aktivitása még ettől is elmarad.
Továbbképzés
2015-ben 10 szakmai továbbképzést szerveztünk. A közlekedési (46 fő), tartószerkezeti
(96 fő), vízgazdálkodási (58 fő), energetikai (65 fő) és épületgépészeti (70 fő) kollégáknak
megszervezett szakmai továbbképzésen a részvétel mintegy 80%-os volt.
Területi kamarai honlap
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kamara honlapját folyamatosan működtettük, bár kevés olyan
megyei hír jut el az Elnökséghez, amivel színesíteni lehetne a honlapot. A hírlevél
szolgáltatásban áttértünk az IIR használatára.
Kamarai etikai ügyek
2015-ben sem újonnan beérkezett, sem az előző évről áthúzódó etikai-fegyelmi ügy nem volt.

