Jegyzőkönyv
mely készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Elnökségének 2010.07.19.
napján tartott üléséről.
Az ülés helye:

AÉSZ Vagyonkezelő Kft. Győri Kirendeltsége (Győr, Csaba u. 16.)
tárgyalóterme (II. emelet 201/a.)

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Bartal György elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az Elnökségi Ülés
határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Visi Renátát, a jegyzőkönyv hitelesítését ő
maga vállalja, ha a jelenlévők ezt elfogadják, és az ellenjegyzésre felkéri a titkárt, dr. Pergel
Elzát.
A jelenlévők a javaslattal egyhangúlag egyetértettek.
A jelenlévők a meghívóban ismertetett napirendet elfogadták és az ülés a napirend
megvitatásával folytatódott.
Az ülés napirendje:
I./ napirend: Tájékoztatás a bírósági eljárásról
Barsiné Pataky Etelka megbízatásáról
Bemutatkozó látogatásról
Szabványügyi Referensek értekezletéről
Kínai munkalehetőségről
Előadó: Bartal György elnök
II./ napirend:Aktuális Megyei Mérnöki Kamarai kérdések megbeszélése.
Érdekérvényesítő Bizottság munkaterve
Előadó: Csejtei György elnökségi tag
Oktatási Bizottság munkaterve
Előadó: Dr. Neiger Róbert elnökségi tag
III./ napirend:Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.
dr. Pergel Elza titkár
IV./ napirend:Egyebek.
Az ülés a napirendek megvitatásával folytatódott:
I./napirend
Bartal György elnök:
A választásokkal kapcsolatos módosítások ügyében még a korábbi titkár, dr. Bakos
Ágnes indította meg az eljárást a bíróságnál. A dokumentumok elkészítése kissé lassan
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állt össze, de már a beadás megtörtént és az átvezetést, illetve annak lezárását is a
korábbi titkár fogja végig vinni.
Az Országos Kamara elnöke, Barsiné Pataky Etelka a Duna Stratégia Bizottság
munkáját államtitkári címmel felruházva irányítja az elkövetkezendő időszakban.
Ezalatt a Kamara munkájában Rónai István ügyvezető elnökként segíti az egyéb
megbízatását ellátó elnök asszonyt. A két jelentős feladat együttes ellátása miatt
többekben felmerült a kérdés, hogy ez nem jelenti-e a Kamara jelentős változásokat
igénylő munkájának a háttérbe kerülését. Reményeink szerint emiatt nem lesz
fennakadás a változások megvalósításának ütemében.
Az új tisztségviselő választás után az elnök személyes bemutatkozó látogatása a helyi
szervek képviselőinél elengedhetetlen.
Ennek eleget téve kerestem meg Borkai Zsolt polgármestert, korábban dr. Szakács
Imrét a megyei közgyűlés elnökét és Kara Ákost valamint dr. Lanczendorfer Erzsébet
képviselő asszonyt. Az egyetem rektora a kamarai választások után gratulált, amely az
egyébként is fennálló jó kapcsolat továbbfolytatásának a megerősítését mutatja.
Bogár Zsolt kérdésére az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a bemutatkozó látogatás
általános jellegű volt, a kis- és középvállalkozásokról ejtettek szót, szóba került a
Mérnök Műhely, amely a jövőben, mint főmérnöki „poszt” működne, de szeretné ezt a
találkozást havi vagy negyedévi rendszerességgel megismételni a polgármesternél,
hogy konkrét ügyek megtárgyalására, egyeztetésére is lehetőség nyíljon.
A Szabványügyi Referensek értekezlete 2010. június 14-én volt, melyről részletes
emlékeztető készült. Szabályzatok ismertetésén túl tájékoztatást adtak a szakágazatok,
szakcsoportok képviseletének, ellátásának hogyanjáról és mikéntjéről.
Megkeresés érkezett a Kamarához a TESCO-tól, amely nem azonos a multi áruházi
lánc tulajdonossal, hanem egy munkaerő közvetítésére szakosodott cég, amely
különböző szakterületekre keres szakértőket Kínába. Erről olyan bő tájékoztatás nem
szükséges, mert a kínai szakértői munka úgy tűnik nem fog túlságosan széleskörű
érdeklődést kiváltani.
Gyurkovics Zoltán kéri, hogy ez az utóbbi felhívás kerüljön fel a hírlevélre, mert nem biztos,
hogy nem tart nagyobb érdeklődésre számot.
II. napirend
Csejtei György:
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Kamara 2010. június 14-i ülésén megválasztotta az
Érdekérvényesítő Bizottság elnökét. Az írásos munkatervet a jelenlévőknek kiosztotta
és rövid tájékoztatást adott az aktuális kérdésekről.
dr. Neiger Róbert:
A munkaterv teljes egészében összeállt, de e hónap 28-án szerdán történik meg a
véglegesítés. Az első előadáson 4 fő vett részt, azonban a másodikra már 33-an
jelentkeztek.
Az Iparkamara részéről is volt érdeklődés az oktatás iránt.
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III. napirend
dr. Pergel Elza titkár ismertette a tagfelvételi és engedély-kérelmeket.
Az elnökség az alábbi egyhangú határozatokat hozta a jogosultsági kérelmek teljesítéséről.
35/2010. (VII.19.) GYMSMMK Elnökségi határozat
Az elnökség 2 fő felvételéről döntött. Az új tagok: Pongrácz Attila és Motován
Miklós
36/2010. (VII.19.) GYMSMMK Elnökségi határozat
Meghosszabbítások ügyében előterjesztett kérelmek:
Horváth Ákos:

G-T (Épületgépész tervezés)

Nagy Mátyás:

SZKV-1.1. (Hulladékgazdálkodás szakértés)
SZKV-1.3. (Víz- és földtani közeg védelem szakértés)

Rovács Gábor:

SZVV-3.2.

(Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem
szennyvízelvezetési célú csatornázás szakértés)
SZVV-3.3. (Víztisztítás szakértés)
SZVV-3.4. (Szennyvíztisztítás szakértés)
SZVV-3.10.
(Vízanalitika,
vízminőség-védelem,
vízminőségi
kárelhárítás szakértés)
37/2010. (VII.19.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Új engedélyek ügyében előterjesztett és jóváhagyott kérelmek:
Péczy Lóránt:

T-T (Tartószerkezeti tervezés)
GT-T (Geotechnikai tervezés)

Motován Miklós:
Major László:

Varga Gábor:

HI-T (Hírközlési és mérnöki informatikai tervezés)

Mb1-SZ (Állattenyésztés technológiája és eszközeinek biztonsága
szakértés)
Mb2-SZ (Anyagmozgatás technológiája és eszközeinek biztonsága)
Mb5-SZ (Emelőgép technológiája és eszközeinek biztonsága)
Mb7-SZ (Építőipari kivitelezés technológiája és eszközeinek biztonsága)
Mb9-SZ (Feldolgozóipari tevékenység technológiája és eszközeinek
biztonsága)
Mb17-SZ (Növénytermesztés technológiája és eszközeinek biztonsága)
SZKV-1.1. (Hulladékgazdálkodás szakértés)
SZKV-1.2. (Levegőtisztaság-védelem szakértés)
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SZKV-1.3. (Víz- és földtani közeg védelem szakértés)
SZKV-1.4. (Zaj- és rezgésvédelem szakértés)
Zsoldos Zoltán:

SZKV-1.3. (Víz- és földtani közeg védelem szakértés)
SZVV-3.9. (Vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem
szakértés)
SZVV-3.10. (Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás
szakértés)

Új engedély ügyében előterjesztett és jóváhagyott kérelmek:
(megadható, ha a jogosultsági vizsgát megszerzi!)
Horváth Marietta:
T-T (Tartószerkezeti tervezés)
38/2010. (VII.19.) GYMSMMK Elnökségi határozat
Bejelentés →igazolás kiadás ügyében előterjesztett és jóváhagyott kérelmek:
Shmilliár Tamás:

TÉ (Épületek energetikai tanúsítása-bejelentésről igazolás)

Spiteller László:

TÉ (Épületek energetikai tanúsítása-bejelentésről igazolás)
BB (Beruházáslebonyolítás-bejelentésről igazolás)
39/2010. (VII.19.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Elutasított kérelmek:
Pongrácz Attila:
G-T (Épületgépész) tervezői jogosultság megállapítása iránti kérelme
elutasítva, mivel kérelmező nem rendelkezik szakirányú végzettséggel (tűzvédelmi mérnök a
végzettsége, s a rendelet szerint gépészmérnök vagy okl. gépészmérnök, okl. energetikai
mérnök lenne a szakirányú végzettség).
Lőrincz Ferenc:
Mb2-SZ (Anyagmozgatás technológiája és eszközeinek biztonsága)
Mb20-SZ (Tárolás, raktározás technológiája és eszközeinek biztonsága) szakterületekre a
szakértői jogosultság megállapítása iránti kérelme elutasítva referencia hiánya miatt.
(A szakmai gyakorlat igazolására levélben felszólítottuk, hogy nyújtson be referenciaanyagot,
ezt a megadott határidőig nem pótolta)
40/2010. (VII.19.) GYMSMMK Elnökségi határozat
Homoródi Endre felelős műszaki vezetői és építési műszaki ellenőri
jogosultságra vonatkozó előzetes tájékozódási kérelmére az Elnökség
álláspontja, hogy a jogosultsági vizsga alóli felmentésről a jogszabályi előírás
szerint kizárólag a Magyar Mérnöki Kamara rendelkezhet. Amennyiben a
Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamarához megteszi a kérelmének
előterjesztését, úgy a Magyar Mérnöki Kamara felmentési engedélyének
hiányában a területi kamara a vizsga letételének igazolását elő fogja írni.
Csalló Ferenc határidő-módosító kérelmét az Elnökség 2010. december 31-ig
terjedő időpontra véglegesíti. Amennyiben ezen határidőre a továbbképzési
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igazolásait nem nyújtja be, úgy a kérelmére elutasító határozat kerül
kibocsátásra.
Csehi Henrik az MV/59/2009. számú határozatban előírt kötelezettségének nem
tett eleget, jogosultsági vizsga letételét nem igazolta, a névjegyzékbe történő
felvételt elrendelő határozat keltétől számított 16 hónappal később terjesztett
elő határidő-meghosszabbítás iránti kérelmet annak ellenére, hogy e határozat
tartalmazta a jogosultsági vizsga előírását 1 éven belüli időpontra és felhívta
figyelmét arra is, hogy ennek az igazolásnak a hiányában a névjegyzékből a
jogosultat törölni kell.
Mindezen előzményekre tekintettel az Elnökség a további határidőre vonatkozó
kérelmet elutasítja, Csehi Henrik névjegyzékből történő törlését a mai nappal
elrendeli.

IV. napirend
Bartal György elnök:
A Vízgazdálkodási és Vízépítési szakcsoport megküldte az ezévi költségvetését. A
Duna napi rendezvényhez 113.430,-Ft támogatási kérelmet nyújtottak be. Más
szakcsoportok még nem nyújtották be a költségvetésüket, így további igényről
egyenlőre nincs semmilyen információ.
Gyurkovics Zoltán kéri, hogy a szakcsoportok támogatáshoz jutási szabályait az Elnökség
határozza meg.
Bartal György elnök szerint erre most még nincs szükség, hiszen a 250.000,-Ft-os korábban
meghatározott értékhatáron belül van ez a kérelem és egyenlőre többre nincs is
igény.100.000,-Ft összeg lett meghatározva a működési költségek támogatására és
150.000,-Ft értékhatárig pedig lehet pályázni különböző rendezvények, programok
megtartásához.
Az elnökség a támogatás ügyében egyhangúlag meghozta a következő határozatot:
41/2010. (VII.19.) GYMSMMK Elnökségi határozat
A Vízgazdálkodási és Vízépítési Szakcsoport 113.430,-Ft-os támogatási kérelmét
az elnökség elfogadja, annak teljesítéséhez hozzájárul.
Bukovics János kérésére Bartal György elnök rövid tájékoztatást ad a Duna napi
rendezvényről.
Bartal György elnök:
Tájékoztatja az Elnökséget, hogy sikeres egyeztetést folytatott Szőllőssy Gábor
főtitkárral és megállapodott vele, hogy konkrét ügyekben a közeljövőben személyes
találkozás keretében konzultációt tartunk, ahol Visi Renáta és dr. Pergel Elza titkár is
jelen lesz.
Különösen fontos ez a Minősítő Bizottság legutóbbi ülésén megvitatott néhány
kérdésben. Eltérő a Megyei Kamara álláspontja néhány jogszabályi értelmezés
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kérdésében, mint az Országos Kamaráé és a tisztázása ezeknek az anomáliáknak
elengedhetetlen.
A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Stratégiai Bizottsága megküldte a II.
félévi munkatervét, mely napirendi pontjaihoz a bennünket érintő témakörökben fel
lehet készülni.
A II. félévi elnökségi ülés időpontjai:
2010.09.13.
2010.10.18.
2010.11.15.
2010.12.13.
Egyéb napirendi pont nem lévén az elnök az ülést bezárja.
- kmf. -

/ Bartal György /
elnök

/ dr. Pergel Elza /
titkár
……………………..
Visi Renáta
jkv. vezető

