Beszámoló a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara
2012. évi tevékenységéről

A Megyei Mérnöki Kamara elsődleges feladatának tekinti kamarai tagjainak segítését,
kiszolgálását. A továbbképzések menetrendjét kezdtük igazítani a tagok igényeihez, bár az
előző évben az Universitas-Győr Nonprofit Kft. nem tudta megszerezni az akkreditációt, így a
kamara által vállalt oktatásokat csak korlátozott mértékben tudtuk végezni. A továbbképzések
szervezését a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara bevonásával
végezzük, így optimalizálható azok költsége is.
2011. évben fejlesztettük a Megyei Kamara honlapját, 2012-ben a tagnyilvántartó program
felújítása volt soron. Ezek segítségével a tagok igényeinek megfelelően nyomon tudjuk
követni a továbbképzés ütemességét, illetve figyelem felhívó e-mailt tudunk küldeni a
jogosultságok lejárta előtt.
A Kamara elnöksége havi gyakorisággal tartott elnökségi ülést, melyekről emlékeztető
készült. Az elnökség munkáját a Minősítő Bizottság, az Érdekérvényesítési Bizottság és az
Oktatási Bizottság segíti.
A megyénél változatlanul hét szakcsoport van, de csak hat végzi munkáját, mivel az egyik
több, mint két év alatt se tudott új elnökséget választani.
A Minősítő Bizottság havi gyakorisággal, Szabó Péter alelnök vezetésével végzi munkáját.
A kamarai ügyiratok kezelése a korábbi módon, megfelelően történik.
Területi kamarai adatok
A 2012. évet 766 fő nyilvántartott taggal kezdtük. Az év folyamán tagfelvételét kérte 30 fő,
lakcímváltozás miatt más megyébe átkerült 5 fő, felfüggesztett tagsági viszonyának
helyreállítását kérte 4 fő, tagsági viszonyának megszüntetését kérte 3 fő, tagsági viszonyának
felfüggesztését kérte 7 fő, tagdíjhátralék felhalmozódása miatt kizártunk 16 főt és sajnálatos
módon 6 tagtársunk elhunyt. Etikai ügy miatt a tagsági viszonya 1 főnek lett felfüggesztve.
Így a létszámunk év végére 762 főre csökkent.
(A 2011. évet 753 fő taggal kezdtük és 766 fővel zártuk.)
A tervezői és/vagy szakértői jogosultsággal névjegyzékben szereplők száma: 468 fő (2011ben: 471 fő).
A Megyei Kamara felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri névjegyzékében 948 fő
szerepel érvényes jogosultsággal, ebből kamarai tag 299 fő.
Szakmai tevékenység bemutatása
Területi Kamarai munkaterv és megvalósítása
Megyei Mérnöki Kamaránk nem készít éves munkatervet, feladatainkat a havi
rendszerességgel tartott elnökségi üléseken, az aktuális kamarai feladatokhoz aktualizálva
állapítjuk és oldjuk meg.
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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.
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
2012-ben nem szerveztünk kötelező szakmai továbbképzést, mivel az Universitas Nonprofit
Kft. nem tudta akkreditáltatni magát, így a tervezett oktatások elmaradtak.
Az év folyamán szabadon választható továbbképzéseket szerveztünk.
Területi kamarai honlap
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kamara honlapját 2012-ben megújítottuk, és az év végétől új
kolléganő felvételével aktívabbá tettük, a hírlevél szolgáltatás is jelentősen javult.
Díjak, kitüntetések, rendezvények
2012-ben több tagtársunk kapott tagozati kitüntetést, minthogy 2013-ban is. Nincs saját
alapítású megyei kamarai díj, bár a Közlekedési Szakcsoport elkezdett egy díjazási rendszert.
A Megyei Mérnöki Kamara által felújított Mérnökbál megrendezése 2013-ban, mint 2012-ben
is, a kellő létszámú jelentkezés miatt elmaradt.
Kamarai etikai ügyek
2012. évben 3 db iktatott etikai-fegyelmi ügy volt. Ezek a következők:
-Egyik esetben a panaszolt kolléga felfüggesztett státuszban végzett tervezési munkát. A
szabálytalanságot az Érdekérvényesítő Bizottság tárta fel és panaszt tett. Az előzetes vizsgálat
során az EFB elnök a kamarai törvényre való hivatkozással fegyelmi eljárás elrendelését
megtagadta.
-Másik esetben egyik kamarai tagunk pályázott tervezési munkára, melyet el is nyert. Ezzel
kapcsolatban a kamarához bejelentés érkezett, melyben a bejelentő nehezményezte többek
között, hogy a nyertes kolléga nem rendelkezik tervezési jogosultsággal. A kamara gyors
intézkedéssel megakadályozta, hogy a tervezési munka a nyertes kollégához kerüljön, majd
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ezt követően az ügyben panaszbejelentés is született. Az illető kollégát az eljáró tanács
figyelmeztetés fegyelmi büntetésben részesítette.
-A harmadik ügy szintén az előbbi panaszolt kollégával kapcsolatos. Kamaránk
Érdekérvényesítő Bizottsága által végzett ellenőrzése során tapasztalta, hogy egy
megyénkbeli önkormányzat részére készített tervezési munkát tervezési jogosultsággal nem
rendelkező kolléga végezte, aki történetesen az előbbiekben is panaszolt volt. Az ügyben a
bizottság panaszbejelentést tett. Az eljáró tanács a panaszolt kollégát elmarasztalta és kamarai
tagságát egy évre felfüggesztette.
Győr, 2013. április 17.
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