EMLÉKEZTETŐ
A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Elnökségének 2009. 09. 14. napján tartott
elnökségi üléséről.
Az ülés helye:
Jelen vannak:

AÉSZ Vagyonkezelő Kft. Győri Kirendeltsége (Győr, Csaba u. 16.)
Mérnöki Kamara Hivatali helyisége (II. emelet 201/a. sz.)
Mellékelt jelenléti ív szerint

Az Elnökségi Ülés határozatképes. Jelenlévők a napirendet elfogadták és az ülés a napirend
megvitatásával folytatódott.
Az Elnökségi Ülés napirendje.
1. Aktuális Mérnöki Kamarai kérdések megbeszélése
Elnökség
• MMK Kiemelt célkitűzéseinek megvitatása.
Kovács István elnök előterjesztésében
• Mérnök Újság kiadásának fejleményei
Kovács István elnök előterjesztésében
• MMK Honlap frissítésének elképzelései
Kovács István elnök előterjesztésében
• Országos Elnökségi Határozatok
• Szakmai továbbképzések megyei helyzete
2.

Megyei Mérnöki Műhely – MMK Nonprofit Kft pénzügyi elszámolásának
ismertetése
• Csejtei György elnökségi tag előterjesztésében

3. Megyei Mérnöki Kamara Etikai Bizottságának tájékoztatója
• Szalai Kálmán EB elnök előterjesztésében
4. Megyei Mérnöki Kamarák sajtóháttér beszélgetése.
• Bartal György elnökségi tag előterjesztésében
5. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.
Dr. Bakos Ágnes titkár
6. Egyebek.

1. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.
Dr. Bakos Ágnes titkár ismertette a tagfelvételi, ill. az engedély-kérelmeket.
Az Elnökség az alábbi egyhangú határozatokat hozta a kérelmek teljesítéséről, ill.
elutasításáról:
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36/2009. (IX.14.) GYMSMMK Elnökségi határozat
Az elnökség 8 fő felvételéről döntött. Az új tagok: Egresits Krisztián, Megál Zsolt,
Timár Gellért, Hajdu Balázs, Gráczol Balázs, Horváth Ervin, Mondovics Attila és
Némethné Rendi Hedvig.
37/2009. (IX.14.) GYMSMMK Elnökségi határozat
Jogosultságok ügyében előterjesztett kérelmek:
Meghosszabbítások:
Schiefner Zsófia: G-C-9 (Színes- és nehézfém kohászat szakértés)
G-D-34 (Környezetvédelmi eljárások és berendezések szakértés)
VZ-korlátozott (Vízimérnöki korlátozott tervezés)
SZKV-hu (Hulladékgazdálkodás szakértés)
SZKV-vf (Víz- és földtani közeg védelem szakértés)
Fábiánkovits Ferenc:

Némethné Deák Irén:

T-T (Tartószerkezeti tervezés)
T-Sz (Tartószerkezeti szakértés)
ÉSz-Sz (Épületszerkezeti szakértés)
VZ-korlátozott (Vízimérnöki korlátozott tervezés)

Dr. Neiger Róbert: G-D-1 (Örvényszivattyú, vízturbina, hidrodinamikus nyomatékváltó
szakértés)
G-D-2 (Térfogat-kiszorítású szivattyúk és hidromotorok szakértés)
G-D-3 (Ventilátor, turbófúvó, turbókompresszor szakértés)
G-D-4 (Térfogat-kiszorítású kompresszorok szakértés)
G-D-11 (Hegesztő, szerelő, felületkezelő és kiszolgáló robotok
szakértés)
G-D-53 (Hegesztett gépészeti szerkezetek szakértés)
G-F-8 (Villamos hegesztő berendezések szakértés)
G-K-10 (Hegesztés, hegesztési technológia és készülékei szakértés)
G-K-13 (Hőkezelés szakértés)
Matzon Gábor:

T-korlátozott (Tartószerkezeti korlátozott tervezés)

Kadnár Béla:

G-T (Épületgépész-mérnöki tervezés)

Horváth József:

T-T (Tartószerkezeti tervezés)

Új engedélyek:
Neuhold Krisztián György:
Mb2-SZ (Anyagmozgatás technológiája és eszközeinek biztonsága szakértés)
Mb5-SZ (Emelőgép technológiája és eszközeinek biztonsága szakértés)
Mb7-SZ (Építőipari kivitelezés technológiája és eszközeinek biztonsága szakértés)
Mb9-SZ (Feldolgozóipari tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága
szakértés)
Mb19-SZ (Szállítás technológiája és eszközeinek biztonsága szakértés)
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Egresits Krisztián:

ENt-Szk (Épületenergetikai korlátozott tevékenység /tanúsítás/)

Dukkon Miklós Tibor: W-K4-2 (Útépítési-talajmechanikai és víztelenítési szakértés)
W-K4-8 (Közúti hídépítési és –fenntartási szakértés)
Láng Mercédesz Márta: VZ-T (Vízimérnöki tervezés)
Katona Tibor:

GD-T (Geodéziai tervezés)

Hajdu Balázs:

SZKV (Környezetvédelem teljes körű szakértés)

Továbbképzési kötelezettségből hiányzik. Ha megvan, utána megújítható:
Lengyelné Szabó Margit:
VZ-T (Vízimérnöki tervezés)
Új engedély (megadható, ha a jogosultsági vizsgát megszerzi!)
Megál Zsolt:
V-T (Villamosmérnöki tervezés)
EN-T (Energetikai tervezés)
Fejes Lóránt Tamás:

ENt-Szk (Épületenergetikai korlátozott tevékenység /tanúsítás/)

Elutasítás
Neuhold Krisztián György:

G-D-36 (Daruk, emelőberendezések, emelőszerkezetek
szakértés) kérelme elutasítva, mivel kérelmező nem
rendelkezik szakirányú végzettséggel.

Vezető tervezői címet kaptak az MMK-tól →tervellenőrzés kiterjesztéséről határozatot
hoztunk
Luksander Rezső: EN-T-Tell (Tervellenőrzésre is kiterjesztett energetikai tervezés)
Kadnár Béla:

G-T-Tell (Tervellenőrzésre is kiterjesztett épületgépész-mérnöki
tervezés)

Dr. Baksai Róbert:

T-T-Tell (Tervellenőrzésre is kiterjesztett tartószerkezeti tervezés)

Hensler Dezső: T-T-Tell (Tervellenőrzésre is kiterjesztett tartószerkezeti tervezés)
Mester Gáborné:

T-T-Tell (Tervellenőrzésre is kiterjesztett tartószerkezeti tervezés)

Kovács István:
Az Elnökségi Ülés további napirendi pontjai előtt egy fontos kérdésben kéri az Elnökség
állásfoglalását és határozatát. Az előzményekről annyit, néhány esetben előfordul, hogy
jogosultság igazolását kérik különböző eljárásokhoz a Kamarától olyanok is, akiknek a
jogosultság elbírálása folyamatban van, de jogosultsággal még nem rendelkeznek. Kívánatos
lenne egységes álláspont kialakítása és annak határozatba foglalása. Nevezetesen, milyen
igazolásokat adjon ki a kamara azokban az esetekben, amikor a jogosultság elbírálása
folyamatban van?
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Vita után egy ellenszavazattal a következő határozat született:
38/2009. (IX.14.) GYMSMMK Elnökségi határozat
A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége a jogosultságokra
vonatkozó, kamara által kiadandó nyilatkozatok tartalmáról a következő határozatot
hozta.
A nyilatkozatban a kérelmező státuszának megfelelően a Kamara azt igazolhatja, hogy a
kérelmező:
 Jogosultsággal rendelkezik, megnevezve a jogosultságot.
 Jogosultság megállapítása iránti kérelmét beadta.
 Jogosultság megállapítása iránti kérelmét beadta, hiánypótlási eljárás van
folyamatban.
2. Aktuális Mérnöki Kamarai kérdések megbeszélése
• MMK Kiemelt célkitűzéseinek megvitatása.
Kovács István elnök előterjesztésében
• Mérnök Újság kiadásának fejleményei
Kovács István elnök előterjesztésében
• MMK Honlap frissítésének elképzelései
Kovács István elnök előterjesztésében
• Országos Elnökségi Határozatok
• Szakmai továbbképzések megyei helyzete
Kiemelt célkitűzések:
Kovács István:
Megfontolt, de határozott irányváltás következett be az új tisztségviselők irányításával.
A célkitűzések négy csoportba sorolhatók:
1. Mivel tudjuk támogatni a jó döntéseket.
1. közbeszerzések anomáliák felvetése
2. tervtanácsok működése
3. műhelyek hiánya
4. beruházás lebonyolító mérleg felelőssége
5. építésügyi igazgatás fejlesztése
2. Mérnöki lét feltételeinek javítása
1. díjszabás érvényesíthetősége
2. szabványok
3. alultőkésítés
4. jóteljesítési garancia érvényesítése
5. körbetartozások
3. Tudásmenedzsment
4. Szakmaiság
Országos Elnökségi Határozatok:
Kovács István:
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Minden olyan határozatot meghoztak, ami a múlt vitáját lezárta.
Mérnök Újság kiadásának fejleményei
Kovács István:
A Kamara korábbi Felügyelő Bizottsága is többször felhívta az Elnökség figyelmét a
kamarai szerződés visszásságaira. A szerződés szerint a kamara lapszámok alapján
fizet és fizeti a terjesztés költségeit. A LOGOD Bt. rendelkezik valamennyi haszon
beszedésének jogával. Az FB vélelmezi, hogy a kamara számára a szerződés
hátrányos.
Az új elnökség feladata a szerződés felülvizsgáltatása. Az elnökség már
kezdeményezte a tárgyalásokat, de nem jutottak előbbre. A LOGOD Bt. nem tárja a
kamara elé a szerződéses adatokat. A kamara elnöksége a pályáztatásban gondolkodik.
A LOGOD Bt. azzal az ultimátummal állt elő, hogy ha vele nem hosszabbítanak
szerződést, nem látja biztosítottnak az újság megjelentetését. Közölte, hogy ha
pályázatra kerül sor és nem ő nyer, a jogait érvényesíteni akarja. Erről a jogáról csak
100 millió forint ellenében mond le. Október első napjaiban egy rendkívüli elnökségi
ülés lesz ebben a témában. Hivatalos mérnöki sajtóorgánummá kellene tenni.
Kell-e újfajta Mérnök Újság, erre várok választ.
Wimmer József:
Mibe kerül most a Mérnök Újság? Hol van most a szerzői jog? Ha a szerző azt
mondja, hogy bármikor idézhetik, miért kell a jogot megváltani.
Kovács István:
Gazdasági átláthatóság nincs biztosítva jelenleg. Ezért akar pályáztatni a Kamara.
Csejtei György:
Ketté kell választani a kérdést. Az évek során a színvonal fejlődött. Ügyelni kellene
arra, hogy ez egy belterjes ügy. Személyes véleményem, hogy ha a lap összetételével
van probléma, azon egy értelmes szerkesztőség sokat tud változtatni.
A Mérnök Újságot nem tartjuk rossznak, fejlődő újság. A LOGOD Bt.-vel újra kell
tárgyalni, de más feltételekkel.
MMK Honlap frissítésének elképzelései
Kovács István:
A honlappal kapcsolatos kritikák alaposak. A jelenlegi szoftver támogatása megszűnt.
Az előzetes vizsgálódás szerint a kamara 1-1,5 millió forint közötti összeget rááldoz,
abból megteremthető a honlap-fejlesztés és frissítés feltétele. Az Országos Kamarának
ehhez elegendő fedezete nincs, a területi kamaráktól terveznek ehhez hozzájárulást
kérni.
Szakmai továbbképzések megyei helyzete
Bukovics János:
Az év második felében egy általános szakmai modulra és egy statikusra lenne igény.
Kovács István:
Én úgy emlékszem, hogy évente hatot finanszírozunk.
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Csejtei György:
Már ötöt megfinanszíroztunk.
Bukovics János:
A kis létszámú jelentkezésekkel nem gazdaságos foglalkozni.
Kovács István:
Az UNIVERSITAS Kht.-vel fel kell venni a kapcsolatot, milyen programot indítanak,
és ebbe be kell integrálni. A műszaki ellenőrök-felelős műszaki vezetők számára egy
általános továbbképzést kellene szervezni.
Ha a nagy létszámnál elfogytak a tagozati továbbképzések, kétévente ismétlődjenek a
továbbképzések.
3. Megyei Mérnöki Műhely – MMK Nonprofit Kft. pénzügyi elszámolásának ismertetése
Csejtei György:
A múlt elnökségi ülésen ismertetett mínusz azóta pozitívra fordult. Október elején
számlázni fogunk megint, remélhetően abból egy továbbképzést még tudunk
finanszírozni.
4. Megyei Mérnöki Kamara Etikai Bizottságának tájékoztatója
Szalai Kálmán:
Lencse Zoltán etikai bejelentéssel élt Kovács Jánossal és Hajduné Vaczula Mária
igazságügyi szakértővel szemben. A bejelentés indoka az volt, hogy nevezettek
szakmai tévedései miatt a bejelentőt nagy összegű kártérítésre kötelezték egy vele
szemben folytatott és a bíróság jogerős ítéletével lezárult perben. A szóban lévő
ügyben egy családi ház építésről volt szó. A nagy vastagságú feltöltéses épületnél
repedések keletkeztek és a károsodás ebből adódott. Kovács János szakértői feladata a
talajrétegződés megállapítása volt. Kamarai tagunkkal szemben az eljárást
megindítottuk, az igazságügyi szakértővel szemben nem, mivel az etikai eljárás
lefolytatása ez utóbbi esetben az igazságügyi szakértői kamara kompetenciájába
tartozik.
5. Megyei Mérnöki Kamarák sajtóháttér beszélgetése (előterjesztés nem hangzott el).
- kmf. -

/ Dr. Bakos Ágnes/
titkár

/ Kovács István /
elnök

