Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara
Továbbképzési rendszer
Továbbképzési rendszerünkben 2017. év elejétől a továbbképzési kötelezettség a
nyilvántartottak számára is kötelezővé vált. Félévente az öt legnagyobb mérnöki
csoportosulásnak szerveztük meg a továbbképzést, ahol a tervező-szakértő mérnökökkel
együtt a Felelős Műszaki Vezetőknek (FMV) és a Műszaki Ellenőröknek (ME) együtt történt
a továbbképzés.
Miniszterelnökségi pályázat
A Miniszterelnökség 2018. évre is kiírta a pályázatát a területi kamarák támogatására. Ezt
kamaránk is megpályázta, és nyert. Jelenleg az összegről történő elszámolás van folyamatban.
Két héten belül kaptuk a levelet, miszerint 2019-ben is van lehetőség pályázat benyújtására.
Titkárság
Az ügymenetek és az ügyiratok kezelése a titkárság jó munkáját jellemzi. Bár meg kell
jegyezni, hogy egyre növekvő feladat tömeggel kell szembe néznie a titkárságnak.
Szakcsoportok
A szakcsoporti működésben nagy változás nem állt be a 2018-as évben. Programok
szervezése egy-egy szakcsoportnál történt. A szakcsoporti felhasználásra elkülönített összeget
ebben az évben sem használták fel. A Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport – a pozitív
jogszabályváltozásnak köszönhetően – újra aktívan működött.
Területi kamarai adatok
A 2018. évet 817 fő nyilvántartott taggal kezdtük. Az év folyamán tagfelvételét kérte 24 fő,
felfüggesztett tagsági viszonyának helyreállítását kérte 2 fő, tagsági viszonyának
megszüntetését kérte 7 fő, tagsági viszonyának felfüggesztését kérte 3 fő, lakcímváltozás
miatt más megyéből hozzánk került 2 fő, meghalt 6 fő. Így a létszámunk év végére 829 főre
emelkedett.
(A 2017. évet 811 fő taggal kezdtük és 817 fővel zártuk.)
A tervezői és/vagy szakértői jogosultsággal névjegyzékben szereplők száma: 487 fő (2017ben: 491 fő).
A Megyei Kamara névjegyzékében kamarai tagsághoz nem kötött jogosultsággal 790 fő
szerepel (2017-ben: 792), ebből kamarai tag 264 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, bár meghatározunk cselekvési tervet, ami kijelöli a főbb
tevékenységi irányokat.

Az év folyamán feladatként folytatódott az e-közmű kérdése. Az e kapcsán megalakult MMKmunkacsoport, amely vezetője Németh Gábor, hivatalosan nem szűnt meg, komoly
tevékenység nem történt. Érdemi előrehaladás nem volt az ügyben.
Az elnökség 2018-ban létrehozta az Év Mérnöke díjat, melyet 2018-tól minden évben át kíván
adni. Ehhez várjuk a szakcsoportokon keresztül a projektekre vonatkozó javaslatokat.
Mérnök Műhely tevékenység keretén belül véglegesítettük az ÁRT közlekedés megalapozó
tanulmány elkészítését, valamint Győr két útszakaszának fejlesztésének tervezését.
Az év folyamán immár másodszor megrendeztük a Megyei Sportnapot, ami sikeres volt a
nem nagyszámú résztvevő ellenére.
Az év folyamán kérdőívet küldtünk ki tagjainknak, akik körülbelül 27%-os arányban
válaszoltak. A válaszolási arány jónak mondható. A kérdések között érdeklődtünk a
munkaellátottság és a jövedelmezőség iránt is.
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 jó, bár az átalakulás miatt a járásokkal lassabb a kapcsolat építése.
Fórum
Az elindított Fórum rovat nem mutat nagy érdeklődést, kivéve az e-közmű rovatot. A
regisztrálások száma is elég alacsony, viszont a Fórumozás aktivitása még ettől is elmarad.
Továbbképzés
2018-ban 10 szakmai továbbképzést szerveztünk. A közlekedési (115 fő), tartószerkezeti (61
fő), vízgazdálkodási (66 fő), energetikai (98 fő), épületgépészeti (120 fő) és építési (113 fő)
kollégáknak megszervezett szakmai továbbképzésen a részvétel mintegy 60%-os volt.
Területi kamarai honlap
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kamara honlap működtetéséhez továbbra is várjuk a
szakcsoportoktól az információkat, mivel 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
2018-ban sem újonnan beérkezett, sem az előző évről áthúzódó etikai-fegyelmi ügy nem volt.

