
J e g y z ő k ö n y v

mely  készült  a  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Mérnöki  Kamara  Elnökségének  2010.11.15. 
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, a Megyei Mérnöki Kamara elnöke köszönti az elnökség tagjait. Megállapítja, 
hogy az Elnökségi  Ülés határozatképes.  A jegyzőkönyv  vezetésére  felkéri  Visi  Renátát,  a 
jegyzőkönyv hitelesítését a gyakorlatnak megfelelően vállalja, amennyiben a jelenlévőknek 
nincs más javaslata, az ellenjegyzésre felkéri a titkárt. 
A jelenlévők a javaslattal egyhangúlag egyetértettek.

A jelenlévők a meghívóban ismertetett napirendet elfogadták. 

Az ülés napirendje:

Az ülés tervezett napirendje:

• Tájékoztatás 
• Választmányi ülés
• Titkári értekezlet
• Komárom-Esztergom Megyei meghívó

Bartal György

• Aktuális Megyei Mérnöki Kamarai kérdések megbeszélése.
• Érdekérvényesítő Bizottság munkája

Csejtei György elnökségi tag
• Oktatási Bizottság beszámolója

Dr. Neiger Róbert elnökségi tag

• Etikai-Fegyelmi Bizottság ügyei
Szalai Kálmán

• Alapszabály készítés
Szabó Péter

• Titkár-választás
Bartal György

• Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések. 
Dr. Pergel Elza titkár

• Egyebek. – Bál 2011., évzáró elnökségi ülés



Az ülés a napirendek megvitatásával folytatódott:

1./napirend

Bartal György elnök:
A választmányi  ülésre november 5-6-án kelt sor Pécsen. Az összes megyei  elnök és a 
tagozati elnökök is részt vettek az ülésen az elnökségi tagokkal együtt.
Az egyik fontos megvitatott téma a tagozatok részére adható pályázat alapú támogatások 
volt. Két fordulóban lehetett pályázni, 15 millió Ft került kiosztásra. Az összegek nagyon 
változóak  voltak.  A 80 e  Ft-tól  az  1 millió  Ft-ot  meghaladóig  széles  volt  a  skála.  A 
tagozatok az alaptevékenységükhöz kapcsolódóan kapták meg a támogatást, minden más 
tevékenységhez benyújtott anyag elutasításban részesült.
A helyi szintre lebontva ezt az elvet kellene követni, azaz a szakcsoportok részére is így 
kellene a támogatásokat elosztani.
További napirend volt még, hogy a Kamarai Alapszabályhoz kellett igazítani két tagozat 
ügyrendjét, ez vár még a többi tagozat ügyrendjére is.
A  választmányi  ülésen  Barsiné  Pataky  Etelka  tartott  beszámolót  a  kormánybiztosi 
tevékenységéről.  A feladatot  2012.  július  30-ig  vállalta  el  azzal  a  feltétellel,  hogy az 
országos  elnöki  tisztét  is  megtarthatja.  A 4 alelnök mellett  az  ügyvezető  elnök Rónai 
István  is  derekasan  kiveszi  részét  a  munkából.  Az  elnök  asszony  kiemelkedő 
fontosságúnak  ítéli,  hogy  az  új  kormány  elé  terjesztett  kamarai  javaslatokból  sokat 
napirendre kíván tűzni a kormány.
Aktuális  kérdéseket  is  megvitattak,  így  többek  között  sok  szó  esett  a  vörösiszap 
katasztrófáról, és az ahhoz kapcsolódó szakmai feladatokról, illetve a sokak által nagyon 
hiányolt főmérnöki rendszer kiépítéséről.

A költségvetésről országos és helyi szinten is volt szó. A választmányi ülésig befizetett 
díjak és térítések vonatkozásában a megyénknél van eltérés, de ez abból fakadhat, hogy a 
befizetési rátákat a 2. félévtől megváltoztatták. Az igazgatási díjak mértékét tekintve nincs 
eltérés sem a helyi, sem a központi nyilvántartás szerint.
A főmérnöki rendszer a jelenlegi rossz engedélyezési rendszeren tudna segíteni.

Közbeszerzési  törvény  új  módosításnál  jelentős  számú  javaslatot  elfogadott  a 
törvényalkotó, ez szintén eredményként könyvelhető el.
Ennél  a  témakörnél  a  Nyíregyházi  Kórház  ügyét  meg  kell  említeni,  mivel  a  tervezők 
díjazását  nem fizették  ki,  ennek  oka  a  hírek  szerint  az  is,  hogy a  munka  színvonala 
alacsony volt.
A mérnöki munka esetleges exportjának a lehetőségénél a közvélemény-kutatás azzal az 
eredménnyel  zárult,  hogy  csupán  35  fő  tartott  volna  rá  igényt.  Ez  országos  szinten 
rendkívül alacsony szám, így a közeljövőben ebben a kérdésben nyilván nem lesz nagy 
előremozdulás. 
Szó  volt  a  kezdő  mérnökök  részére  az  inkubátorház  szükségességéről,  valamint  a 
Széchenyi  –kártya  szerepéről  a  vállalkozások  élénkítésében.  Erről  megosztott  volt  a 
vélemény a jelenlévők között.
Az  egyes  szakmák  színvonalának  és  értékének  növelése  érdekében  a  felsőoktatási 
intézmények számának csökkentése tudna segíteni.
A  szabványosítás  kérdésében  kissé  nehézkesen  intézkedik  az  ország.  A  fordítása  az 
EURO szabványnak akadályozza az alkalmazás bevezetését, de gond a nyomtathatóság 
problémája is. Ettől függetlenül 2011. január 1-től alkalmazni kell.
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A  V-4-ek  találkozójáról  megjelent  könyvet  ajánlották  megvásárlásra,  ennek  néhány 
példányban a Megyei Kamara eleget is fog tenni.

A tikári értekezlet következő időpontja: 2010. november 25-e 10 óra. Erre a gyakorlatnak 
megfelelően a titkár és Visi Renáta fognak elmenni.

A Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara meghívta kamaránkat a taggyűlésükre, 
de sajnálatos módon ez egybeesik a jelenlegi elnökségi üléssel, így azon értelemszerűen 
nem tudunk részt venni.

2./ napirend

Csejtei György az Érdekérvényesítő Bizottság munkájáról:
A korábbi elnökségi ülésen említett építésfelügyeleti októberi ellenőrzésen túlvannak. A 
Bizottság a tervezetteknek megfelelően végzi a munkáját. A 10 tervezett ellenőrzésből 6 
már megvolt. Sehol sem találtak problémát. Jogosult tervezők készítik a kiviteli terveket 
minden esetben.  Örömteli,  hogy az építőipar  jelentős  visszaesése megszűnni,  lezárulni 
látszik. Vannak már nagyobb léptékű tervek, amik az elmúlt időszakra bizony nem voltak 
jellemzőek.
A  határozat-regisztrációs  rendszerbe  volt  mód  bepillantani.  Az  az  álláspont,  hogy  a 
jogosultság vizsgálatát ezen keresztül is el lehet végezni, mert a tervezők minden esetben 
ebben fel vannak tüntetve, ez nem minden területre igaz.
pea lezárást követően tud részleteket mondani.  Az elmúlt időszakban az iszapkatasztrófa 
bekövetkezését követően 2 hétig lenn voltak az iszapkatasztrófa területén is. Jó néhányan 
próbálták meg szaktudásukkal segíteni a környezeti és a személyi mentést.

Dr. Neiger Róbert az Oktatási Bizottság munkájáról:
2010-ben  építész  szakmai  modulra  4  fő  jelentkezett,  33  fő  jelentkezett  a  geodéziai 
modulra. Ezek ingyenesek voltak, mégsem volt kellő számú érdeklődő. Úgy néz ki, hogy 
a tagok nem érzik ennek az ingyenes lehetőségnek a jelentőségét.
Továbbra sincs megfelelő érdeklődés a jogi és a munkabiztonsági oktatásra sem. 
A következő képzések tervezett  időpontja március,  de ezt felül kell  vizsgálni,  mert  ha 
változatlanul nincs kellő számú jelentkezés, akkor az együttműködést fel kell mondani.

Bartal György elnök: Mivel 2007-ben indult az új rendszer, ezért a 2012-es évben jelentős 
felfutás várható, de addig is természetesen lépni kell valamit. A szakcsoportok tudnának 
ebben segíteni.

3./ napirend

Szalai Kálmán:
Dr.  Kálmán  László  ügye  nem  most  indult.  Röviden  ismerteti  az  előzményeket,  és  a 
legutolsó meghallgatási jegyzőkönyvből idéz. Ebben az ügyben a Pest Megyei Kamara 
hozott  határozatot,  de  sajnos  nagyon  elhúzódott  az  eljárás.  Több  tanulsága  is  van  az 
ügynek. Az egyik, hogy nem szabad kiengedni ezeket a megyéből, sem kényelmi,  sem 
egyéb  októl  indíttatva.  A  jegyzőkönyv  pontatlanságai  sajnos  a  Kamara  számára  is 
hátrányos képet szolgáltatnak.
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Bogár Zsolt: 
Az ő véleménye is az, hogy ezeket az ügyeket itt helyben kell a jövőben elintézni.

Csejtei György:  Részéről meg éppen az támogatható, hogy ne az érintett kamara járjon el, 
mert  bármilyen döntés születik,  visszafordítható a határozatot meghozóra.  Ha az egyik 
számára kedvező, akkor a másik fog arra hivatkozni,  hogy kifejezetten ellene irányuló 
eljárásról volt szó.

Szalai Kálmán:
Dittrich  Roland  panaszos  vizsgálat  elrendelését  kérte  Dr.  Tóth  Zoltán  igazságügyi 
műszaki szakértő és Ujvári Miklós Mihály műszaki szakértő, a 9025 Győr, Kossuth L. u. 
115. és a 9025 Győr, Kálvinista u. 18. szám alatt található telkeket elválasztó telekhatáron 
található téglakerítés vonatkozásában folytatott tevékenységével kapcsolatosan.
Panaszos elmondása szerint említett két szakértő a szakvéleményét úgy készítette el, hogy 
helyszíni  szemlét  nem  tartottak.  Előadta  továbbá,  hogy  a  szakértők  egy,  a  panaszos 
felkérésére  Stuksza  Attila  építész  által  készített  előzetes  szakértői  vélemény  alapján 
készítették el saját dokumentációjukat. Stuksza Attila engedélye és hozzájárulása nélkül 
az ő szakértői  véleménye  is  benyújtásra  került  panaszolt  által  a  Polgármesteri  Hivatal 
Építéshatósági Osztályához.
Ujvári Miklós Mihály elleni panasz ügyében a vizsgálat lezárult. Ujvári Miklós Mihályt 
fegyelmi tárgyalás nélküli figyelmeztetésben részesíti a bizottság. A határozatot a titkár 
fogja kiadni.

4./ napirend

Bartal György elnök:
Szabó Péter távolléte  miatt  a mai  napon nem kerül sor az Alapszabály módosításának 
megtárgyalására.

5./ napirend

Bartal György elnök: 
Ismerteti a jelenlévőkkel, hogy dr. Pergel Elza politikai szerepvállalása miatt nem láthatja 
el  a  jövőben a titkári  posztot.  Titkárnak jelöli  Barcsai  Éva Magdolna elnökségi  tagot, 
mivel  a  jogszabályi  előírásoknak  a  végzettsége  álláspontja  szerint  megfelelő,  de  ha 
szükséges, akkor természetesen a vizsgakötelezettséget a Kamara elő fogja írni számára. 
A  titkári  megválasztással  az  elnökségi  tagságnak  meg  kell  szűnnie,  de  erről  majd  a 
megválasztás időpontjától függően kell dönteni. 
Az elnökség az alábbi egyhangú határozatot hozta a titkár személyéről.

55/2010. (XI.15.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Az  elnökség  2010.  december  1-től  Barcsai  Éva  Magdolnát  bízza  meg  a  titkári 
feladatok ellátásával.

6./ napirend

dr. Pergel Elza titkár ismertette a tagfelvételi és engedély-kérelmeket.
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Az elnökség az alábbi egyhangú határozatokat hozta:

56/2010. (XI.15.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Az  elnökség  3  fő  felvételéről  döntött.  Az  új  tagok:  Cseri  Zsolt  és  Benyáts 
András,  ill.  Kovács  Milán  iratanyagát  a  Vas  Megyei  Mérnöki  Kamara 
lakcímváltozás miatt megküldte kamaránknak 

57/2010. (XI.15.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Az elnökség kérelemre 2 fő tagsági viszonyát függesztette fel: Kozák Tamásné 
(08-1112) és Török László (08-0390).

58/2010. (XI.15.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Az elnökség kérelemre 1 fő Tagsági viszonyát szüntette meg: Dr. Szombathelyi 
Péter (08-0091)

59/2010. (XI.15.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Meghosszabbítások ügyében előterjesztett kérelmek:
Szokoly Gábor: G-T (Épületgépész tervezés)

Jahn László: V-T (Villamosmérnöki tervezés)

Szücs Imre: V-T (Villamosmérnöki tervezés)

Németh Árpád: EN-T (Energetikai tervezés)

Dr. Papp Zoltán PhD: VZ-T (Vízimérnöki tervezés)
SZGT (Geotechnika szakértés)
SZKV-1.3. (Víz- és földtani közeg védelem szakértés)

60/2010. (XI.15.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Az elnökség kérelemre igazolás kiadásáról döntött:
Csigó Péter: TÉ (Épületek energetikai tanúsítása-bejelentésről igazolás)

Az elnökség egy tartózkodás mellett az alábbi határozatokat hozta:

61/2010. (XI.15.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Új engedélyek ügyében előterjesztett és jóváhagyott kérelmek:
Erdős Attila: SZKV-1.2. (Levegőtisztaság-védelem szakértés)

SZKV-1.3. (Víz- és földtani közeg védelem szakértés)
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62/2010. (XI.15.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Új engedély megadható, ha a jogosultsági vizsgát megszerzi:
Benyáts András: G-T (Épületgépész tervezés)

63/2010. (XI.15.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Elutasítás
Erdős Attila: SZKV-1.4.:  „Zaj-  és  rezgésvédelem”  szakterületre  a  szakértői 

jogosultság  megállapítása  iránti  kérelme  elutasítva  referencia 
hiánya miatt.

Hancz Attila: SZKV-1.2.:  „Levegőtisztaság-védelem”  szakterületre  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)

7./ napirend

Bartal György elnök: 
Tájékoztatja  a  jelenlévőket,  hogy  a  2010.  december  13-i  elnökségi  ülés  helyszíne  az 
Arany Szarvas étterem lesz.
A bál helyszíne a RÁBA HOTEL nagyterme, ahová  kb. 140 fő megjelenését várják.

Csejtei György:
A Baross Kör és a Kamara közötti együttműködést megállapodás formájában kellene 
rögzíteni. A megállapodást a decemberi ülésen kellene jóváhagyni és az együttműködés 
kezdő időpontját 2011. január 1-el kellene megállapítani.

Egyéb napirendi pont nem lévén az elnök az ülést bezárja.

- kmf. -

  / Bartal György /    / dr. Pergel Elza /
elnök titkár

……………………..
Visi Renáta
jkv. vezető
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