BESZÁMOLÓ A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 2010. ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Szervezeti adatok ismertetése
Megyei Mérnöki Kamaránk életében a 2010. év a választás jegyében telt el. Az év május 26án teljes tisztújítás történt kamaránkban. Miután Kovács István, az addigi elnök már
korábban bejelentette, hogy egy évvel korábban országos alelnökké történt megválasztása
miatt nem vállalja a Megyei Kamara vezetését tovább, új elnök, Bartal György került a
Megyei Kamara élére. Az alelnök a választás után változatlanul Szabó Péter lett. Az
elnökségi tagok nagyrészt változatlanul (három új tag) kerültek megválasztásra. Megújult a
Felügyelő Bizottság és az Etikai-fegyelmi Bizottság is.
A választás után változott a titkár személye is. Az új titkár az ősz folyamán egyéb pozícióra
történt megválasztása után, összeférhetetlenség miatt lemondott titkári posztjáról, így év
végétől kamarai titkárunk Barcsai Éva Magdolna lett.
A Kamara elnöksége havi gyakorisággal tartott elnökségi ülést, melyekről jegyzőkönyv
készült. Az elnökség munkáját a Minősítő Bizottság, az Érdekérvényesítési Bizottság és az
Oktatási Bizottság segíti.
A megyénél változatlanul hét szakcsoport végzi munkáját, talán kicsit nagyobb aktivitással,
mint korábban.
A Minősítő Bizottság havi gyakorisággal, Szabó Péter alelnök vezetésével végzi munkáját.
A kamarai ügyiratok kezelése a korábbi módon, megfelelően történik.
Területi kamarai adatok
A 2010. évet 757 fő nyilvántartott taggal kezdtük. Az év folyamán tagfelvételét kérte 25 fő,
lakcímváltozás miatt más megyéből átkerült 2 fő, felfüggesztett tagsági viszonyának
helyreállítását kérte 1 fő, tagsági viszonyának megszüntetését kérte 7 fő, tagsági
viszonyának felfüggesztését kérte 8 fő, lakcímváltozás miatt más megyébe került 1 fő,
tagdíjhátralék felhalmozódása miatt kizártunk 14 főt és sajnálatos módon 2 tagtársunk
elhunyt. Így a létszámunk év végére 753 főre csökkent.
(A 2009. évet 740 fő taggal kezdtük és 757 fővel zártuk.)
A tervezői és/vagy szakértői jogosultsággal névjegyzékben szereplők száma: 476 fő (2009ben: 468 fő).
A Megyei Kamara felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri névjegyzékében 1586 fő
szerepel (2009-ben: 1549), ebből kamarai tag 269 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
Kamaránk működését kis alapterületű bérleményben végzi. A korábban aláírt
Szándéknyilatkozat értelmében – várhatóan 2011. év közben – a kamara székhelye a győri
Széchenyi István Egyetem épületeiben lesz!
Megyei Mérnök Műhely tovább folytatta szakmai koncepcionális véleményezési
tevékenységét Győr Polgármesteri Hivatala részére.
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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. Rendszeresen részt veszünk a Regionális Monitoring Albizottság ülésein,
melyen a régió kamaráit képviseljük.
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.
2010. év folyamán együttműködési megállapodást kötöttünk a győri Baross Gábor klubbal,
valamint előkészítés alatt van a megállapodás a Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával.
Továbbképzés-oktatás
2010-ben 2 kötelező szakmai továbbképzést szerveztünk a tagjainknak díjmentesen: építési
és geodéziai 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. A rendszer
megújítása a 2011. év feladata lesz.
Díjak, kitüntetések, rendezvények.
Nincs saját alapítású megyei kamarai díj.
A Megyei Mérnöki Kamara által felújított Mérnökbál megrendezése 2010. után 2011-ben is
sikeresen megtörtént.
Kamarai etikai ügyek
2010. évben 1 db iktatott etikai-fegyelmi ügy volt, melynél a beadvány két panaszolt ellen
szólt. Az egyik 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 panaszolt kamarai tagunkat fegyelmi tárgyalás nélküli figyelmeztetésben
részesítettük, mivel a panaszolt egy másik mérnök által készített szakvéleményt úgy
továbbított a hatóság részére, hogy sem a szakvélemény készítőjétől, sem a szakvélemény
megrendelőjétől nem kért arra engedélyt.
2011. április 21.
Bartal György
elnök
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