BESZÁMOLÓ A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 2008. ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL.

Általános helyzetértékelés.
A 2008-as évben megyei Mérnöki Kamaránk eredményesen tevékenykedett. 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 250 %-át kitevő Műszaki Ellenőrökre és Felelős Műszaki
Vezetőkre ! Tennivalónk egyre több, 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 harmadik évét töltötte.
2008. 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 2008-es évre, a megyei adminisztráció legnagyobb feladatát a Műszaki
Ellenőrök (ME) és Felelős Műszaki Vezetők (FMV) kamarai nyilvántartásba kerülésével az új
tagnyilvántartó rendszer felépítése és folyamatos karbantartása-továbbfejlesztése jelentette.
Kamaránk adminisztrációs létszáma nem változott, ugyanúgy az egy főállású adminisztrátor
látta el a feladatokat, mint ME-FMV nyilvántartásunkba kerülése előtt! 2008. évben visszatért
gyermekgondozási szabadságáról korábbi adminisztrátorunk, Visi Renáta, s a korábban
megszokott rendben viszi az adminisztrációt.
2008-as év folyamán is 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.
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 biztosítottuk. Bevételeink alakulása lehetővé tette, hogy
a kötelező általános részen túlmenően díjmentesen biztosítsunk kötelező szakmai modulokat
is. Határozatunk értelmében évente mintegy 5-6 szakmai modul megtartását tervezzük,
elsőként 2008 decemberében a tartószerkezeti került sorra, mintegy 45 fő részvételével. A
szakmai továbbképzések napját szeretnénk kihasználni a még hiányzó szakcsoportok
megalakítására is, decemberben megalakult a megyei Tartószerkezeti Szakcsoport is !

A 2008-as év megyei hírei :
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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. 2008 év folyamán mintegy 50 alkalommal
adtunk ki Hírlevelet, híreink többsége szakmai, kreditpont-gyűjtő továbbképzésekről szól.
Az évet 723 fő nyilvántartott taggal kezdtük, a létszámunk év végére 740 főre emelkedett.
A tervezői és/vagy szakértői jogosultsággal névjegyzékben szereplők száma: 493 fő.
A Megyei Kamara nyilvántartásában a műszaki ellenőri névjegyzékben 541 fő, a felelős
műszaki vezetői névjegyzékben 1296 fő szerepel (ebből a mindkét jogosultsággal
névjegyzékben szereplők száma: 308 fő).
A Minősítő Bizottság Szabó Péter alelnök irányításával működött, további tagjai Bukovics
János,
Gyurkovics
Zoltán
és
dr.
Neiger
Róbert
voltak.
2008. évben kiadott engedélyek száma: 120
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.
A 2007. évben megalapított Megyei Mérnök Műhely több szakmai-koncepcionális
véleményezést készített, nagy, kiemelt munkái voltak : Győr Integrált Városfejlesztési
Stratégiájában való közreműködés, Sziget-Révfalu között Híd tervezésének és
kivitelezésének közbeszerzési eljáráshoz szükséges szakmai dokumentáció összeállítása,
Győr – Holt Marcal tó és a Bácsai holtág hasznosítási lehetőségeinek feltárására
megvalósíthatósági előtanulmányok készítése, marcalvárosi uszoda pályázati kiírásában
való közreműködés, műszaki véleményalkotás a paneles épületek lépcsőházi fűtésének
megszűntethetőségéről, és sok kisebb-nagyobb szabályozási terv-véleményezése.
Kiemelkedően jó kapcsolatot ápolunk a Széchenyi István Egyetemmel, közös célkitűzésünk,
hogy a kötelező szakmai továbbképzések körébe minél több megyei, regionális szervezésű
előadás kerüljön.
2008-ban 2 újabb Szakcsoport alakult a megyében, a Környezetvédelmi és a
Tartószerkezeti, így a meglévő Közlekedési, Vízgazdálkodási, Épületgépészeti,
HőVillamos-és Elektrotechnikai, valamint Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoportokkal
együtt számuk összesen 7. 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 !!).
2009 április
Kovács István
Elnök
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