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BESZÁMOLÓ A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 2011. ÉVI 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 
 
Szervezeti adatok ismertetése 
 
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 van, amiből igazából hat végzi munkáját, talán 
kicsit nagyobb aktivitással, mint korábban. 
A Minősítő Bizottság havi gyakorisággal, Szabó Péter alelnök vezetésével végzi munkáját. 
A kamarai ügyiratok kezelése a korábban megszokott módon, megfelelően történik, Visi 
Renáta megbízható munkája során. 
 
 
Területi kamarai adatok 
 
A 2011. évet 753 fő nyilvántartott taggal kezdtük. Az év folyamán tagfelvételét kérte 30 fő, 
lakcímváltozás miatt más megyéből átkerült 2 fő, felfüggesztett tagsági viszonyának 
helyreállítását kérte 4 fő, tagsági viszonyának megszüntetését kérte 6 fő, tagsági 
viszonyának felfüggesztését kérte 5 fő, tagdíjhátralék felhalmozódása miatt kizártunk 9 főt és 
sajnálatos módon 3 tagtársunk elhunyt. Így a létszámunk év végére 766 főre emelkedett. 
(A 2010. évet 757 fő taggal kezdtük és 753 fővel zártuk.) 
 
A tervezői és/vagy szakértői jogosultsággal névjegyzékben szereplők száma: 471 fő (2010-
ben: 476 fő). 
A Megyei Kamara felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri névjegyzékében 1644 fő 
szerepel (2010-ben: 1586), ebből kamarai tag 298 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 igazodva állapítjuk és oldjuk meg. 
 
Kiemelkedő Területi Kamarai eredmények 
Kamaránk működését kis alapterületű bérleményben végzi. Korábban volt szó arról, hogy a 
Széchenyi István Egyetem épületeiben kapunk az aláírt Szándéknyilatkozat értelmében 
székhely lehetőséget, de ez nem valósult meg. 
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 Városstratégiai 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. 
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A 2010. év folyamán a győri Baross Gábor klubbal megkötött együttműködési megállapodás 
alapján együtt gondolkozunk, valamint aláírtunk egy megállapodást a Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamarával. 
 
Továbbképzés-oktatás 
2011-ben 4 kötelező szakmai továbbképzést szerveztünk a tagjainknak díjmentesen: 
közlekedési (17 fő), tartószerkezeti (37 fő), vízgazdálkodási (12 fő) és épületgépészeti (12 
fő) szakmai modult. 
 
Területi kamarai honlap 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kamara több éve működtetett honlapját 2011-ben 
megújítottuk, a hírlevél szolgáltatás is jelentősen javult. A tagnyilvántartó rendszer 
megújítása a 2012. év feladata. 
 
Díjak, kitüntetések, rendezvények. 
Nincs saját alapítású megyei kamarai díj. 
A Megyei Mérnöki Kamara által felújított Mérnökbál megrendezése 2012-ben a kellő létszámú 
jelentkezés miatt elmaradt, de nem csüggedünk.  
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