BESZÁMOLÓ A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 2009. ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL.

Szervezeti adatok ismertetése
A 2009-es évben megyei Mérnöki Kamaránk eredményesen tevékenykedett. Kamaránk
megalakulása óta ugyanazzal az 1 fő adminisztrátorral, s külső, megbízásos titkárral látja el
feladatait, melyek nagymértékben megnőttek.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara jelenlegi elnöksége a négyéves
megválasztási ciklus utolsó évét töltötte.
2009. 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.
A megyében 7 szakcsoport működik: az Épületgépészeti (létszám: 114 fő), a Geodéziai és
Geoinformatikai (létszám: 63 fő), Hő-Villamos-és Elektrotechnikai (létszám: 76 fő), a
Környezetvédelmi (létszám: 54 fő), a Közlekedési (létszám: 127 fő), a Tartószerkezeti
(létszám: 154 fő) és a Vízgazdálkodási és vízépítési (létszám: 110 fő) szakcsoport.
A szakcsoportok elkülönített költségkerettel rendelkeznek, melyet szakmai belátásuk szerint
szabadon használhatnak fel.
A Minősítő Bizottság Szabó Péter alelnök irányításával működött, 2009. évben 168 fő
részére adtunk ki jogosultságot.
Kamaránk kézi iktatást alkalmaz, az iratok zárt szekrényekben vannak elhelyezve. Minden
tag anyaga külön dossziéban található, a nyilvántartási szám alapján könnyen kikereshető.
Az országos kamara felé az adminisztrációs és pénzügyi kötelezettségeinknek minden
alkalommal eleget tettünk.
Területi kamarai adatok
A 2009. évet 740 fő nyilvántartott taggal kezdtük. Az év folyamán tagfelvételét kérte 51 fő,
tagsági viszonyának megszüntetését kérte 3 fő, lakcímváltozás miatt más megyébe került 3
fő, tagdíjhátralék felhalmozódása miatt kizártunk 22 főt és sajnálatos módon 6 tagtársunk
elhunyt. Így a létszámunk év végére 757 főre emelkedett.
(A 2008. évet 723 fő taggal kezdtük és 740 fővel zártuk.)
A tervezői és/vagy szakértői jogosultsággal névjegyzékben szereplők száma: 468 fő (2008ban: 493 fő).
A Megyei Kamara felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri névjegyzékében 1549 fő
szerepel (2008-ban: 1529), ebből kamarai tag 178 fő.
Szakmai tevékenység bemutatása
Területi Kamarai munkaterv és megvalósítása
Megyei Mérnöki Kamaránk nem készít éves munkatervet, feladatainkat a havi
rendszerességű elnökségi üléseken, az aktuális kamarai feladatokhoz aktualizálva állapítjuk
és oldjuk meg.
Kiemelkedő Területi Kamarai eredmények
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Kamaránk működését kis alapterületű bérleményben végzi. Szándéknyilatkozatot írtunk alá a
győri Széchenyi István Egyetemmel, melynek értelmében várhatóan 2011 februártól a
kamara székhelye az Egyetem új fejlesztésű Tudásközpontjában lesz!
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 Város Stratégiai Fejlesztési
Bizottságának, a Területi Vízgazdálkodási Tanácsnak és Sopron Városfejlesztési
Bizottságának.
A Megyei Mérnöki Kamara Érdekérvényesítő Bizottsága az előre meghatározott terve 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 kiváló.
Továbbképzés-oktatás
2009-ben 3 kötelező szakmai továbbképzést szerveztünk a tagjainknak díjmentesen:
épületgépészeti (43 fő részvételével), közlekedési (35 fő részvételével) és vízgazdálkodási
(37 fő részvételével) szakmai modult.
Területi kamarai honlap
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kamara több éve működtet honlapot, amihez hírlevél
szolgáltatás is kapcsolódik. Sok száz tagunk iratkozott fel hírlevél-szolgáltatásunkra. A
honlap frissítése folyamatos, naprakész információkkal segíti megyei tagjainkat.
Díjak, kitűntetések, rendezvények.
Nincs saját alapítású megyei kamarai díj.
Éves Közgyűlésünkön 75 év feletti, regisztrált mérnök kollégáinkat minden évben a kamara
Örökös tagjává fogadjuk, 2009. évben 4 tagtársunkat tudtuk e megtisztelő kitűntetésben
részesíteni.
Megyei Mérnöki Kamara felújította a megyei mérnök Bál megrendezését, nagy részvétel
(100 fő) mellett sikeres bált rendeztünk, s elhatároztuk évenkénti megrendezését.
Kamarai etikai ügyek
2009. évben 4 db iktatott etikai-fegyelmi ügy volt.
Az egyik esetben a panaszolt kolléga a területi kamaránknak ugyan tagja, de a vitatott
szakvéleményt az Igazságügyi Kamara tagjaként készítette, ezért az előzetes vizsgálat
alapján a panaszt nem fogadtuk be. A fegyelmi eljárás elrendelését megtagadtuk.
A másik esetben nem kamarai tag, felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő kolléga
műszaki vezetői nyilatkozatával kapcsolatos vita volt a bejelentés tárgya. Ez ügyben területi
kamaránk a fegyelmi eljárást megszüntette.
A harmadik esetben a fegyelmi eljárás elrendelését kamaránk megtagadta, mivel a panaszolt
nem volt a kamaránk tagja.
A negyedik ügyben kamaránk kérte OEB elnököt, hogy a panasz kivizsgálására másik
területi kamarát jelöljön ki (összeférhetetlenség miatt).
2010 április
Kovács István
Elnök
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