
Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 
 
A 2020-as évre a Covid-járvány rányomta a bélyegét. 2020 márciusától kevés személyes 
egyeztetésre került sor, és áttértünk az online kommunikációra. 
 
Továbbképzési rendszer 
2020. évben az első félévben pár továbbképzést megtartottunk, de aztán a járvány elsöpörte a 
folytatást.  
 
Miniszterelnökségi pályázat 
A Miniszterelnökség 2020. évre is kiírta a pályázatát a területi kamarák támogatására. Ezt 
kamaránk nem pályázta meg. Ettől függetlenül megítéltek 1,5 millió Ft-ot. Az Állami 
Számvevőszék felülvizsgálta az eddigi pénzfelhasználásokat és azok nyilvántartási rendszerét, 
amiben apróbb hiányosságokat állapított meg, amiket korrigáltunk. Bár ezeket is 
észrevételezték, így az év folyamán pontosítottunk. 
 
Titkárság 
Az ügymenetek és az ügyiratok kezelése a titkárság jó munkáját jellemzi. 2020-ban egyre 
növekvő feladat tömeggel kellett szembe néznie a titkárságnak. 
 
Szakcsoportok 
A szakcsoporti működésben nagy változás nem állt be a 2020-as évben. Programok 
szervezése – a Covid-járványnak köszönhetően – nem történt. Így a szakcsoporti 
felhasználásra elkülönített összeget 2020-ban sem használták fel.  
 
Ingatlan 
2020 október-november tájékán erősödött a hír, hogy eladó egy belvárosi tervező kft. irodája. 
Mivel régóta foglalkoztatta az elnökséget a gondolat, hogy a kamara megtakarított pénze ne a 
bankban álljon, hanem lehetőleg ingatlanban, az elnökség úgy döntött, hogy pályázzuk meg a 
vásárlást. Így, év végére szerződéskötés után, megtörtént a vásárlás. 
Az ingatlan felújítása a további évek feladata lesz. 
 
Területi kamarai adatok 
 
A 2020. évet 828 fő nyilvántartott taggal kezdtük. Az év folyamán tagfelvételét kérte 35 fő, 
felfüggesztett tagsági viszonyának helyreállítását kérte 2 fő, tagsági viszonyának 
megszüntetését kérte 10 fő, tagsági viszonyának felfüggesztését kérte 2 fő, lakcímváltozás 
miatt más megyéből hozzánk került 5 fő, lakcímváltozás miatt más megyébe került 1 fő, 
meghalt 6 fő. Így a létszámunk év végére 851 főre emelkedett. 
(A 2019. évet 829 fő taggal kezdtük és 828 fővel zártuk.) 
 
A tervezői és/vagy szakértői jogosultsággal névjegyzékben szereplők száma: 518 fő (2019-
ben: 499 fő). 
A Megyei Kamara névjegyzékében kamarai tagsághoz nem kötött jogosultsággal 791 fő 
szerepel (2019-ben: 832), ebből kamarai tag 269 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. Elnökségi üléseket az év nagy részén 
online formában tartottunk. 
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, 
amiket csak nehezen kap meg az elnökség. 
A Mérnök Műhely tevékenysége folyamatos volt 2020. év során. 
Az év nyarának végére elkészült az Alapszabály Előkészítő Bizottság az új Alapszabály 
tervezetével. Ez az Alapszabály végül nem került Küldöttgyűlés elé. 
Megyei Sportnapot, a járványra való tekintettel, nem szerveztünk. 
 
Kiemelkedő Területi Kamarai eredmények 
A Megyei Mérnök Műhely tovább folytatta szakmai koncepcionális véleményezési 
tevékenységét Győr Polgármesteri Hivatala részére. Ezt a rendszert a Hivatalban történő 
személyi változások miatt újra kellett építeni. 
A korábbi években kialakított együttműködéseinket 2020-ban 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 átalakulások és személyi változások miatt a járásokkal lassúbb a 
kapcsolat építése.  
 
Fórum 
A Fórum rovat 2020-ban sem mutatott nagy érdeklődést, egy-egy különleges témát kivéve.  
 
Továbbképzés 
2020-ban 4 szakmai továbbképzést szerveztünk. A hírközlési (25 fő), közlekedési (102 fő), 
vízgazdálkodási (25 fő) és ősszel online vízgazdálkodási (31 fő). 
 
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 
2020-ban nem érkezett panasz az EFB-hez. 
Egy eljárást egy korábbi másodfokú eljárás kapcsán újra lefolytattunk. A kiadott 
határozatunkat a panaszos újra megfellebbezte, amely nyomán a másodfokú eljárásban az 
MMK Etikai Fegyelmi Bizottsága az általunk hozott határozatot részben jóváhagyta, részben 
megváltoztatta. Arról nincs információnk, hogy a panaszos ezt a másodfokú határozatot 
megtámadta-e bíróságon. 


