Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara
Továbbképzési rendszer
2019. évben az első félévben nyolc, a másodikban két legnagyobb mérnöki csoportosulásnak
szerveztük meg a továbbképzést. Mivel még nincs külön választott tananyag, a
nyilvántartottaknak együtt tartottuk meg a továbbképzést a tagokkal.
Miniszterelnökségi pályázat
A Miniszterelnökség 2019. évre is kiírta a pályázatát a területi kamarák támogatására. Ezt
kamaránk nem pályázta meg. Az Állami Számvevőszék felülvizsgálta az eddigi
pénzfelhasználásokat és azok nyilvántartási rendszerét, amiben apróbb hiányosságokat
állapított meg; ezt mostanra korrigáltuk.
Titkárság
Az ügymenetek és az ügyiratok kezelése a titkárság jó munkáját jellemzi. 2019-ben egyre
növekvő feladat tömeggel kellett szembe néznie a titkárságnak.
Szakcsoportok
A szakcsoporti működésben nagy változás nem állt be a 2019-es évben. Programok
szervezése egy-egy szakcsoportnál történt. A szakcsoporti felhasználásra elkülönített összeget
2019-ben sem használták fel.
Területi kamarai adatok
A 2019. évet 829 fő nyilvántartott taggal kezdtük. Az év folyamán tagfelvételét kérte 26 fő,
felfüggesztett tagsági viszonyának helyreállítását kérte 1 fő, tagsági viszonyának
megszüntetését kérte 12 fő, tagsági viszonyának felfüggesztését kérte 6 fő, lakcímváltozás
miatt más megyéből hozzánk került 2 fő, lakcímváltozás miatt más megyébe került 2 fő,
meghalt 10 fő. Így a létszámunk év végére 828 főre csökkent.
(A 2018. évet 817 fő taggal kezdtük és 829 fővel zártuk.)
A tervezői és/vagy szakértői jogosultsággal névjegyzékben szereplők száma: 499 fő (2018ban: 487 fő).
A Megyei Kamara névjegyzékében kamarai tagsághoz nem kötött jogosultsággal 832 fő
szerepel (2018-ban: 790), ebből kamarai tag 284 fő.
Szakmai tevékenység bemutatása
Területi Kamarai munkaterv és megvalósítása
Megyei Mérnöki Kamaránk cselekvési tervet készít, ami kijelöli a főbb tevékenységi
irányokat. Feladatainkat a havi rendszerességgel tartott elnökségi üléseken, az aktuális
kamarai feladatokhoz társítva állapítjuk és oldjuk meg.
Az elnökség 2018-ban létrehozta az Év Mérnöke díjat, melyet 2018-tól minden évben átad.
Ehhez folyamatosan várjuk a szakcsoportokon keresztül a projektekre vonatkozó javaslatokat.
A Mérnök Műhely tevékenysége folyamatos volt 2019 év során.
Az év folyamán az MMK küldöttgyűlése felszólította az MMK elnökségét, hogy hozzon létre
egy Alapszabály előkészítő bizottságot. Ebbe négy területi tagot delegáltak a megyei
kamarák, akik egyike Németh Gábor lett.
2019-ben harmadszor rendeztük meg a Megyei Sportnapot, ami sikeres volt a nem nagyszámú
résztvevő ellenére.

Kiemelkedő Területi Kamarai eredmények
A Megyei Mérnök Műhely tovább folytatta szakmai koncepcionális véleményezési
tevékenységét Győr Polgármesteri Hivatala részére.
A korábbi években kialakított együttműködéseinket 2019-ben 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 lassúbb a kapcsolat építése.
Fórum
A Fórum rovat 2019-ben sem mutatott nagy érdeklődést, kivéve az e-közmű rovatot.
Továbbképzés
2019-ben 10 szakmai továbbképzést szerveztünk. A közlekedési (100 fő), tartószerkezeti (71
fő), vízgazdálkodási (50 fő), energetikai (94 fő), geodéziai (43 fő), épületgépészeti (87 fő) és
építési (254 fő) kollégáknak megszervezett szakmai továbbképzésen a részvétel
összességében mintegy 68%-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
2019-ben két panasz érkezett az Etikai-fegyelmi Bizottsághoz.
Az egyik beadványt a bizottság nem fogadta be, mivel a panasz nem a Mérnöki Kamara,
hanem az Építész Kamara hatáskörébe tartozott.
A másik panaszt az Etikai-fegyelmi Bizottság Eljáró Tanácsa kivizsgálta, s az ügyben
határozatot hozott. A határozat ellen a panaszos fellebbezést nyújtott be, melyet másodfokra
megküldtünk a Magyar Mérnöki Kamara Etikai-fegyelmi Bizottsága részére. A másodfokú
határozat új eljárás lefolytatására utasította kamaránkat. Az új eljárás lefolytatása jelenleg
még tart.

