Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara
Továbbképzési rendszer
2016-ban is félévente az öt legnagyobb mérnöki csoportosulásnak megszerveztük a
továbbképzést. A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet évvégi változása miatt 2017-ben a
műszaki ellenőröknek és a felelős műszaki vezetőknek is évente kell továbbképzéseken részt
venniük. Ennek részletei a közeljövőben kerülnek kidolgozásra.
Miniszterelnökségi pályázat
A Miniszterelnökség 2016-ban is kiírta a pályázatot a területi kamarák számára feladataik
ellátásának finanszírozására, maximum 5 millió Ft értékben. Ezt kamaránk is megpályázta, és
nyert. Az elnyert összeg egy részét a Fórum-rendszer kiépítésére és üzemeltetésére,
szakcsoporti támogatásra fordítottuk.
Titkárság
Az ügymenetek és az ügyiratok kezelése a titkárság jó munkáját jellemzi.
Szakcsoportok
A hét szakcsoport közül az Energetikai, a Geodéziai nem működik, bár több szakcsoport
működése is kis aktivitású. 2016-ban megalakult az Építési Szakcsoport.
Területi kamarai adatok
A 2016. évet 793 fő nyilvántartott taggal kezdtük. Az év folyamán tagfelvételét kérte 23 fő,
felfüggesztett tagsági viszonyának helyreállítását kérte 2 fő, tagsági viszonyának
megszüntetését kérte 4 fő, tagsági viszonyának felfüggesztését kérte 1 fő, lakcímváltozás
miatt más megyébe került 1 fő, lakcímváltozás miatt más megyéből hozzánk került 3 fő,
meghalt 4 fő. Így a létszámunk év végére 811 főre emelkedett.
(A 2015. évet 782 fő taggal kezdtük és 793 fővel zártuk.)
A tervezői és/vagy szakértői jogosultsággal névjegyzékben szereplők száma: 479 fő
(2015-ben: 483 fő).
A Megyei Kamara névjegyzékében kamarai tagsághoz nem kötött jogosultsággal 854 fő
szerepel (2015-ben: 1043), ebből kamarai tag 287 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. Ezek mellett az elnökségben van kezdeményezés a kamarai élet
aktivitásának növelésére, de eddig nem igazán érte el a várt eredményt.

Kiemelkedő Területi Kamarai eredmények
A Megyei Mérnök Műhely tovább folytatta szakmai koncepcionális véleményezési
tevékenységét Győr Polgármesteri Hivatala részére. Az év végén pályázaton sikerült
megnyerni a Győr város Általános Rendezési Tervének közlekedési megalapozó
tanulmányának elkészítését.
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.
A Megyei Mérnöki Kamara Érdekérvényesítő Bizottsága az előre meghatározott terve szerint
kívánta végezni a megye területén történő beruházások és tervezések ellenőrzését, a tervezési
jogosultságok, a kiviteli tervek meglétének vizsgálatát. Az építési hatósági rendszer
átszervezése okán az új rendszer még nem állt fel, így az ellenőrzések csak az év vége felé
indultak meg. Együttműködésünk mind az első, mind a másodfokú építési hatóságokkal
kiváló.
Fórum
A korábbi kérdőív eredményeként elindított Fórum rovat regisztrált használóinak száma az év
során nem igazán bővült, egy-két új téma vetődött fel.
Továbbképzés
2016-ban 10 szakmai továbbképzést szerveztünk, amiből egy, a közlekedési továbbképzés, az
alacsony jelentkező szám miatt, nem került megrendezésre. A közlekedési (29 fő),
tartószerkezeti (114 fő), vízgazdálkodási (41 fő), energetikai (55 fő) és épületgépészeti (64 fő)
kollégáknak megszervezett szakmai továbbképzésen a részvétel mintegy 86%-os volt. A
továbbképzéseket folyamatosan értékeltetjük a résztvevőkkel, amikről az előadóknak is
visszajelzést küldünk.
Területi kamarai honlap
A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara honlapját folyamatosan működtettük, bár
kevés olyan megyei hír jut el az Elnökséghez, amivel színesíteni lehetne a honlapot. Ez úton
is várjuk a szakcsoporti híreket. A hírlevél szolgáltatásban áttértünk az IIR használatára.
Kamarai etikai ügyek
2016-ban egy etikai panasz került benyújtásra, az ügyben az Etikai-fegyelmi Bizottság az
eljárás lefolytatását elutasította.

