EMLÉKEZTETŐ
A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Elnökségének 2008.08.11. napján tartott
üléséről.
Az ülés helye:
Jelen vannak:

AÉSZ Vagyonkezelő Kft. Győri Kirendeltsége (Győr, Csaba u. 16.)
Mérnöki Kamara Hivatali helyisége (III. emelet 317. sz.)
Mellékelt jelenléti ív szerint

Az Elnökségi Ülés határozatképes. Jelenlévők a napirendet elfogadták és az ülés a napirendek
megvitatásával folytatódott. A napirendhez tartozó írásos mellékleteket az Elnökség tagjai
megkapták.
Napirendek:
1. Aktuális megyei Mérnöki Kamarai kérdések megbeszélése
Elnökség
2. Mérnök Műhely aktuális ügyeinek megbeszélése
• Folyamatban lévő munkák
• Kilátásban lévő új megbízások
Elnökség
3. Kötelező SZAKMAI továbbképzés szervezése
Dr. Neiger Róbert és Bukovics János elnökségi tagok
4. Tájékoztatás a kamarai törvény, ill. a kamarai igazgatási szolgáltatási díjak
módosításáról szóló 2008. évi XLIX. törvényről
Dr. Bakos Ágnes titkár és Kovács István elnök
5. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Dr. Bakos Ágnes titkár

1.

Aktuális megyei Mérnöki Kamarai kérdések megbeszélése
Kovács István
Építész Kamarával összefüggő továbbképzés problémáját említem. Úgy néz ki, hogy
megoldódik. A költségből részt nem vállalunk és ezt megírtuk.
Holnap minisztériumi ellenőrzés lesz a kamaránál. A meglévő szabályzatainkra és
határozatainkra kíváncsiak.
Tájékoztatom az Elnökséget, hogy a megyei elnökök nem tartják kívánatosnak az
átsorolások felülvizsgálatát.
A tervellenőri cím odaítélésének szabályai bonyolultak. A novemberi küldöttgyűlésen ez
téma lesz.
Energia tanúsításról van egy jogszabály, azt kell tájékoztatásként kiadni.

Tájékoztatom a Kollégákat, hogy Tóthné Papp Terézia szeptember 15-én hétfőn
meglátogatja az Elnökségi Ülésünket.
Tájékoztatom az Elnökséget, hogy érkezett hozzánk Sopronból egy etikai bejelentés
felelős műszaki vezető tevékenységével kapcsolatban. A hatályos etikai kódexünk
rendelkezése szerint ebben a titkárnak kell eljárni.
Ami a Mérnök Műhely feladatait illeti:
Folyamatban lévő munkáknál a Holt Marcal vízrendezési munkáinál az anyagot a
kollégák most adták le. Egy munkáról szeretnék beszélni, ez az Építész-Műhelynek a
Kis Erzsébet híd áthelyezésére vonatkozó tanulmánya. Véleményem szerint
támogatható.
Szalai Kálmán:
Az eredeti tervezők akarnak-e vele foglalkozni?
Csejtei György:
Nem akarnak vele foglalkozni a tervezői. A napléptékű feladatok fogyó félbe vannak. A
hátralévő időben elsősorban rendezési tervek véleményezésével kell a Mérnök
Műhelynek foglalkozni. A Hödlmayer telephely megközelítését kellene megoldani egy
látványos műtárggyal.

3. Kötelező SZAKMAI továbbképzés szervezése
Dr. Neiger Róbert és Bukovics János elnökségi tagok
Dr. Neiger Róbert:
A létszám szerinti legnagyobb tagozattal (tartószerkezeti) kellene indítani.
Az építészekkel célszerű lenne indítani egy tanfolyamot (tűzvédelmi szabályzat
változása miatt), közös szervezéssel. Máig nem kaptunk választ. Az építész kamara
titkárával felvettük a kapcsolatot, de visszajelzés nem érkezett, ígéret ellenére.
Tervezzük, hogy évente egy alkalommal rendezzük meg a kötelező általános részből a
továbbképzést.
Kovács István:
Elő kellene készíteni, hogy melyik tagozatnak milyen továbbképzést szervezünk.
Bukovics János:
A nagyobb tagozatoknak kell szervezni.

4. Tájékoztatás a kamarai törvény, ill. a kamarai igazgatási szolgáltatási díjak
módosításáról szóló 2008. évi XLIX. törvényről
Dr. Bakos Ágnes titkár és Kovács István elnök

Kovács István és dr. Bakos Ágnes:
Részletes tájékoztatást tartottak a kamarai törvény módosításáról és az igazgatási
szolgáltatási díjak tervezett változásáról. A jogszabály és a szolgáltatási díjak
módosítását tartalmazó anyag a jegyzőkönyv melléklete.

5. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Dr. Bakos Ágnes titkár
38/2008. (VIII.11.) GYMSMMK Elnökségi határozat
6 fő kérte a tagfelvételét: Varga Gyula, Sági János, Sági Jánosné, Schopf Márton,
Henslerné Fódi Ágnes, Laczus Péter a Budapesti MK-tól
lakcímváltozás miatt átirányítva.
39/2008. (VIII.11.) GYMSMMK Elnökségi határozat
Felfüggesztett tagsági viszonyának helyreállítását kérte: Kegyes-Brassai Orsolya
40/2008. (VIII.11.) GYMSMMK Elnökségi határozat
Jogosultság ügyében kérelmet terjesztettek elő:
Meghosszabbítások:
Sindler Ferenc: V-korlátozott (Építmény villamosmérnöki korlátozott tervezés)
G-B-2 (Nagy- és kisfeszültségű szabadvezeték szakértés)
G-B-3 (Nagy- és kisfeszültségű kábelhálózat szakértés)
G-B-4 (Transzformátor-, kapcsolóállomás villamos berendezés szakértés)
G-B-5 (Villamosenergia-rendszer hálózatai szakértés)
G-B-6 (Villamosenergia-rendszer védelme és automatikája szakértés)
G-B-18 (Energiagazdálkodás szakértés)
G-B-19 (Energetikai biztonságtechnika szakértés)
Hatt Levente:

EN-T (Energetikai tervezés)

Németh Tamás (technikus): HI-korlátozott (Hírközlési és mérnöki informatikai/helyi
hálózatokra korlátozott tervezés)
Kötelező továbbképzés hiányzik. Ha megvan, utána megújítható:
Simon Imre: GD-T (Geodéziai tervezés)
Somfai András:

KÉ-T (Közlekedési építőmérnöki tervezés)
K1d-1 (Településrendezési közlekedési tervezés)

Új engedélyek:
Tilai János:
T-T (Tartószerkezeti tervezés)
Kegyes-Brassai Orsolya Katalin: T-T (Tartószerkezeti tervezés)
Gecser Béla:

KÉ-T (Közlekedési építőmérnöki tervezés)

Henslerné Fódi Ágnes:

Szeőcs Géza:

ÉSz-Sz (Épületszerkezeti szakértés)
ÉT-Sz (Építmény-kivitelezési, építéstechnológiai,
építésgépesítési szakértés)
ÉF-Sz (Épületfizikai, épületenergetikai szakértés)

V-T (Építmény villamosmérnöki tervezés)
EN-Sz (Energetikai szakértés)

Új engedély (megadható, ha a jogosultsági vizsgát megszerzi!)
Varga Gyula: G-T (Épületgépész-mérnöki/hűtőrendszerekre korlátozott tervezés)
Hiánypótlás
Schopf Márton: T-korlátozott (Tartószerkezeti korlátozott tervezés) engedélyt kér – a
Minősítő Bizottság 3 referenciamunka benyújtását kéri (határidő: 2008. szeptember 15.)
Az elnökség egyhangú határozatot hozott a kérelmek teljesítéséről.
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