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Általános helyzetértékelés.

A 2007-es  évben  megyei  Mérnöki  Kamaránk  eredményesen  tevékenykedett. 
Bizonyára  akadnak,  kik e  kijelentéssel  vitáznak,  úgy érzik,  esetükben  többet 
tehettünk volna, s egyéni szempontjukból nézve bizonyára igazuk is van. Arra 
szeretném figyelmüket felhívni, hogy kamaránk megalakulása óta ugyanazzal az 
1 fő adminisztrátorral, s külső, megbízásos titkárral látja el feladatait, melyek 
nagymértékben  megnőttek.  Gondoljunk  csak  a  nyilvántartásunkba  került, 
Tervező/Szakértő tagságunk 235 %-át  kitevő Műszaki  Ellenőrökre és Felelős 
Műszaki  Vezetőkre !  Az Országos  Kamara  Stratégiájának mottója  :  „Ne azt 
kérdezd, mit tett érted a Kamara, hanem azt keresd, Te mit tudnál a Kamaráért 
tenni „ ! Tennivalónk egyre több, mindenkit szívesen látunk ! Folynak a szakmai 
továbbképzések, beindult a Mérnök Műhely, bíztató jelek vannak a szakcsoporti 
életben. 

Az Elnökség ülései

A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara jelenlegi elnöksége a négyéves 
megválasztási ciklus második évét töltötte.
2007. évben - mint előtte is - az elnökség havonta egy alkalommal ülésezett. Az 
elnökségi  ülésekre  az  Alapszabálynak  megfelelően  minden  alkalommal 
meghívást  kapott  a  Felügyelő  Bizottság,  az  Etikai-fegyelmi  Bizottság  és  az 
Érdekérvényesítési Bizottság elnöke, valamint a Kamara Titkára. Az elnökségi 
ülések látogatottsága megfelelő, minden ülés határozatképes volt.
Visszatekintve a 2007-es évre, a megyei adminisztráció legnagyobb feladatát a 
Műszaki  Ellenőrök  (ME)  és  Felelős  Műszaki  Vezetők  (FMV)  kamarai 
nyilvántartásba kerülésével az új tagnyilvántartó rendszer felépítése jelentette. 
Elnézést  kérek  mindazoktól,  akiknek  jogos  bosszúságot  okozott  az  új 
tagnyilvántartás  bevezetése,  ennek  magyarázata  összetett  :  az  új  országos 
tagnyilvántartó szoftver és új megyei tagnyilvántartó szoftver közötti adatátvitel 
megvalósítása  (máig  sem  tökéletes  az  együttműködés),  a  közel  2000  új 
nyilvántartott adatainak összegyűjtése, s még sorolhatnám.
Kamaránk adminisztrációs  létszáma nem változott,  ugyanúgy az egy főállású 
adminisztrátor látta el a feladatokat, mint ME-FMV nyilvántartásunkba kerülése 
előtt ! Itt szeretnék köszönetet mondani Szakács Jánosné Rozitának, aki ebben a 
nehéz időszakban látta el az adminisztrációs ügyintézést ! Egy hónapja visszatért 
gyemekgondozási  szabadságáról  korábbi  adminisztrátorunk,  Visi  Renáta,  s  a 
korábban megszokott rendben viszi az adminisztrációt.
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2007-es év folyamán sok új Kormányrendelet látott napvilágot, módosultak ránk 
vonatkozó  Törvények,  Jogszabályok.  Mindezekről  folyamatosan  tájékoztatást 
adtunk  Honlapunkon  :  módosult  a  Kamarai  Törvény,  az  Építési  Törvény,  a 
Munkavédelmi Törvény, Rendelet született az Építésügyi hatósági eljárásokról, 
az  önálló műszaki  szakértői  tevékenységek végzéséről,  az  építési  kivitelezési 
tevékenységről  és  a  kiviteli  tervdokumentáció  tartalmáról,  a  ME-FMV 
szakmagyakorlási szabályairól.
Tagjainkat  leginkább  a  Szakmai  továbbképzésre  vonatkozó  szabályozások 
érdeklik, ezek is megtalálhatók a Honlapon.
Mint  ismeretes,  a  2007  eleje  óta  a  szakmagyakorlási  jogosultsághoz  tartozó 
szakmai  továbbképzés  kötelező  –  ezen  belül  általános  és  szakmai  részből  – 
valamint szabadon választható részből tevődik össze. A kötelező részt az 5 éves 
továbbképzési ciklus alatt egyszer kell teljesíteni,  míg a szabadon választható 
témakörökben  a  szakmagyakorlónak  legalább  20  pontot,  a  továbbképzést 
időarányosan teljesítő esetében évente legalább 4 pontot kell teljesíteni.
Kamaránk elnöksége  úgy határozott,  hogy a  kötelező továbbképzés  általános 
részét minden évben megszervezi, s regisztrált tagjainak díjmentesen biztosítja !
Első alkalommal ezt 2008 05 28-án biztosítjuk !

A 2007-es év megyei hírei :

A Megyei Mérnöki Kamara Érdekérvényesítő Bizottsága az előre meghatározott 
terve  szerint  végezte  a  megye  területén  történő  beruházások  és  tervezések 
ellenőrzését.  Ezen  alkalmakkor  a  tervezési  jogosultságokat,  a  kiviteli  tervek 
meglétét vizsgálták. Együttműködésünk mind az első, mind a másodfokú építési 
hatóságokkal kiváló.
A  Megyei  Kamara  rendszeresen  megjelenteti  elektronikus  Hírlevél 
szolgáltatását, a Hírlevél nagy népszerűségnek örvend a tagság körében. 2007 év 
folyamán mintegy 50 alkalommal adtunk ki hírlevelet !

Az évet 678 fő nyilvántartott taggal kezdtük, örvendetes, hogy a tagdíjtartozás 
miatti kizárások, valamint kamarai tagság felfüggesztések ellenére létszámunk a 
beszámoló készítéséig 7,7 %-kal, 730 före növekedett ! 
A  730  aktív  tagból  544-en  rendelkeznek  tervezői  és/vagy  szakértői 
jogosultsággal.
A Megyei Kamara nyilvántartásában 495 fő Műszaki Ellenőr és 1223 fő Felelős 
Műszaki Vezető szerepel, együttes számuk a Tervezői-Szakértői Taglétszámnak 
235 %-a !
 
A Minősítő Bizottság Szabó Péter alelnök irányításával működött, további tagjai 
Bukovics János, Gyurkovics Zoltán és dr. Neiger Róbert voltak.
 2007. évben kiadott engedélyek száma: 
Tervezői: 76, Korlátozott tervezői: 9, Szakértői: 39.
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Mindössze 1 engedélykérelmet kellett elutasítanunk, a fellebbezési kérelmet 
MMK elutasította, jóváhagyva az I. fokú határozatot.

A  korábbi  években  kialakított  együttműködéseinket  ez  évben  is  folytattuk.
Meghívott tagjai vagyunk a Megyei Területfejlesztési  Tanács üléseinek, Győr 
város  Stratégiai  Fejlesztési  Bizottságának,  a  Területi  Vízgazdálkodási 
Tanácsnak és Sopron Városfejlesztési Bizottságának.
2007  jelentős  sikert  hozott  szakmai  életünkben  :  megalapítottuk  a  Megyei 
Mérnök Műhelyt, deklaráltan azzal a szándékkal, hogy több, mint 700 fős, 19 
mérnöki  szakterületet  lefedő  mérnökünkkel  részt  vegyünk  szakmai-
koncepcionális városfejlesztési kérdések véleményezésében. A Mérnök Műhely 
együttműködési szerződés keretében működik közre, egyelőre Győr városával, 
szándékaink szerint kiterjesztve további megyei nagyvárosokra.
Kiemelkedően jó kapcsolatot  ápolunk a Széchenyi István Egyetemmel,  közös 
célkitűzésünk,  hogy  a  kötelező  szakmai  továbbképzések  körébe  minél  több 
megyei, regionális szervezésű előadás kerüljön.

2007-ben  nem  alakult  újabb  szakcsoport  a  megyében,  jelenleg  az  alábbi  5 
működik  :  Közlekedési,  Vízgazdálkodási,  Épületgépészeti,   Hő-Villamos-és 
Elektrotechnikai, valamint Geodéziai és Geoinformatikai.
Nagyon szorgalmazzuk újabb szakcsoportok alakulását, annál is inkább, mert a 
Mérnök  Műhely  rájuk  alapul  !  Kiemelt  célkitűzése  a  megyei  kamarának  a 
szakcsoport-élet  pezsgővé  tétele.  A  szakcsoportok  elkülönített  költségkerettel 
rendelkeznek,  melyet  szakmai  belátásuk  szerint  szabadon  használhatnak  fel. 
Ösztönözzük a fiatalokat a szakcsoportban történő szakmai szerepvállalásra, és 
ők élnek a bizalommal.
Az országos kamara felé az adminisztrációs és pénzügyi kötelezettségeinknek 
minden  alkalommal  eleget  tettünk.  (cca  30  %-a  bevételeinknek  megy  az 
országos keretbe !!).

A  Kamara  2007.  évi  gazdálkodásáról  szóló  beszámolót,  valamint  2008.  évi 
Költségvetés-tervezetünket a Taggyűlésen ismertetjük.
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