
Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 
 
Továbbképzési rendszer 
Továbbképzési rendszerünkben év elejétől a továbbképzési kötelezettség a nyilvántartottak 
számára is kötelezővé vált. Félévente az öt legnagyobb mérnöki csoportosulásnak szervezzük 
a továbbképzést. 
 
Miniszterelnökségi pályázat 
A Miniszterelnökség 2017. évre is kiírta a pályázatát a területi kamarák támogatására. Ezt 
kamaránk is megpályázta, és nyert. 
 
Titkárság 
Az ügymenetek és az ügyiratok kezelése a titkárság jó munkáját jellemzi. 
 
Szakcsoportok 
A nyolc 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.  
 
 
Területi kamarai adatok 
 
A 2017. évet 811 fő nyilvántartott taggal kezdtük. Az év folyamán tagfelvételét kérte 38 fő, 
felfüggesztett tagsági viszonyának helyreállítását kérte 2 fő, tagsági viszonyának 
megszüntetését kérte 19 fő, tagsági viszonyának felfüggesztését kérte 7 fő, lakcímváltozás 
miatt más megyébe került 3 fő, lakcímváltozás miatt más megyéből hozzánk került 3 fő, 
meghalt 8 fő. Így a létszámunk év végére 817 főre emelkedett. 
(A 2016. évet 793 fő taggal kezdtük és 811 fővel zártuk.) 
 
A tervezői és/vagy szakértői jogosultsággal névjegyzékben szereplők száma: 491 fő       
(2016-ban: 479 fő). 
A Megyei Kamara névjegyzékében kamarai tagsághoz nem kötött jogosultsággal 792 fő 
szerepel (2016-ban: 854), ebből kamarai tag 248 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. 
Az év folyamán kiemelkedő feladat volt az e-közmű kérdése. Az e kapcsán alakult MMK-
munkacsoport vezetőjévé választották Németh Gábort. Érdemi előrehaladás nem nagyon volt 
az ügyben. 
Az elnökség létrehozta az Év Mérnöke díjat, melyet 2018-tól minden évben át kíván adni. 
Mérnök Műhely tevékenység új lendületet kapott. Megrendelést nyertünk az ÁRT közlekedés 
megalapozó tanulmány elkészítésére, valamint Győr két útszakaszának fejlesztésének 
tervezésére. A Mérnök Műhely tevékenységéhez felhívással fordultunk tagjainkhoz, hogy ki 
vállalna munkát ebben a tevékenységben. 



Az év folyamán először megrendeztük a Megyei Sportnapot, ami sikeres volt a nem 
nagyszámú résztvevő ellenére. 
Érdekvédelem okán etikai beszélgetéseket kezdeményeztünk, valamint összeférhetetlenségi 
felhívást küldtünk szét közmű üzemeltetőknek, hatóságoknak, szolgáltatóknak. 
 
 
 
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.  
A Megyei Mérnöki Kamara Érdekérvényesítő Bizottsága a meghívás 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, bár az átalakulás miatt a járásokkal lassabb a kapcsolat építése. 
 
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 
2017-ben 12 szakmai továbbképzést szerveztünk. A közlekedési (100 fő), tartószerkezeti      
(193 fő), vízgazdálkodási (54 fő), energetikai (128 fő), építési (51 fő) és épületgépészeti (112 
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 a szakcsoportoktól az Elnökséghez, amivel színesíteni lehetne a honlapot. A 
hírlevél szolgáltatásban áttértünk az IIR használatára.  
 
Kamarai etikai ügyek 
2017. évben egy iktatott etikai-fegyelmi ügy volt: egy kamarai tagunk tervezői 
jogosultságának érvényességi ideje lejárt (a névjegyzékben nem szerepelt a jogosultsága), 
ennek ellenére a tag jogosultsághoz kötött tervezési munkát vállalt. A tagot az EFB 
pénzbírsággal sújtotta. 
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