EMLÉKEZTETŐ
Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2012. 02. 13. napján, 14 órai
kezdettel tartott elnökségi üléséről.
Az ülés helye:
Jelen vannak:

Győr, Csaba u. 16. II.em./215.
Mellékelt jelenléti ív szerint

Az Elnökségi ülés határozatképes. A határozatok jelen emlékeztető mellékletében találhatók.
Jelenlévők a napirendet elfogadták.
Az elnökségi ülés napirendje:

1.

1.

Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről
• Főtitkárváltás
• Épületek energetikai tanúsítása
• Kereskedelmi és Iparkamarai regisztráció
• Kitüntetések
o Örökös tag
o Győri kitüntetések
• Taggyűlés időpontja
Bartal György elnök

2.

Szakcsoportok feladatterve és költségtömege

3.

Beszámoló az Oktatási Bizottság munkájáról
Dr. Neiger Róbert elnökségi tag

4.

Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.
Barcsai Éva Magdolna titkár

5.

Egyebek

Napirendi pont: Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről
Bartal György elnök az alábbiakról tájékoztatta az Elnökséget:
Főtitkárváltás: Még mindig slágertéma az MMK főtitkár váltása. Január végével a
korábban kinevezett dr. Molnár Gábor közös megegyezéssel távozott a Kamarából.
Jelenleg a főtitkári teendőket az előző főtitkár, Szőllőssy Gábor látja el, megbízással.
Épületek

energetikai

tanúsítása:

Az

MMK

honlapján

összegyűjtötték

az

energiatanúsítással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat (Hogyan készül a tanúsítvány?
Kik készíthetik el? Mennyibe kerül?, stb.) ezt a hírlevelünkben mi is közzétettük. 2012.
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január 1-jétől új építésű ingatlanokon kívül minden értékesítésre kerülő és tartósan bérbe
adott épületre is kötelező az energetikai tanúsítás. Az energetikai tanúsítvány olyan
eszköz, amely a lakás energetikai tulajdonságairól tájékoztat, ill. javaslatot tesz az energia
megtakarítás lehetőségeire.
Kereskedelmi és Iparkamarai regisztráció: Ennek a dolognak 2 oldala van: Egyik, hogy
minden egyéni és társas vállalkozásnak kötelező a regisztráció, amit február 25-ig kell
megtenni. Annak is kötelező a regisztráció, aki már tag. A regisztrációs díj 5.000,- Ft. A
dolog másik oldala, hogy a Mérnöki Kamara és az Építész Kamara nem ért egyet ezzel a
regisztrációval, ezért e kamarák elnökei levelet írtak az országgyűlés elnökéhez, amelyben
sürgős intézkedését kérték arra vonatkozóan, hogy a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi
CXXI. törvény módosításával, a mérnök és építész egyéni vállalkozók ill. társas
vállalkozók regisztrációját az őket jogosító és továbbképző, vizsgáztató mérnöki és építész
kamarákhoz rendeljék.
Csejtei György elnökségi tag hozzászólása: A kamarai hírlevélben is félreérthető volt az
ezzel kapcsolatos hír, mert nem kettős tagságról van szó, hanem extra adó kivetéséről.
Szalai Kálmán EFB elnök hozzászólása: Ezen hírek hallatán, ill. a rádióban elhangzott
riportok alapján az embernek az az érzése, mintha az Iparkamara be akarná kebelezni a
szakmai kamarákat. A rádióriportban is elhangzott, hogy a regisztráció csupán az első
lépés, és további adatokat fognak kérni a vállalkozásoktól.
Bartal György elnök: Tavaly nyáron volt egy ilyen jellegű kísérlet az Iparkamara részéről,
de ezt sikerült elhárítani.
Dr. Baksai Róbert FB elnök hozzászólása: Azt nem hiszem, hogy az Iparkamarát sarokba
lehetne szorítani.
Bogár Zsolt elnökségi tag hozzászólása: Azt állítják, hogy a regisztráció a vállalkozások
érdekében történik.
Bukovics János elnökségi tag hozzászólása: Hogyan kell értelmezni a két kamara
elnökének levelét az országgyűlés elnökéhez?
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Bartal György elnök: A levélhez csatolták a konkrét törvénymódosítási javaslatot, ennek a
beterjesztését kérik az elnöktől az országgyűlés elé.
Ha ezzel kapcsolatban nincs több hozzászólás, akkor térjünk át a következő témára, ez a
kitüntetések ügye.
Kamarai kitüntetések: Az MMK-tól kaptunk egy levelet, amelyben leírják, hogy
milyen típusú és szintű kamarai kitüntetések adhatók, és ezekre várnak javaslatokat
február közepéig (az MMK titkárságára kell elküldeni)
Zielinszki Szilárd díj – kiemelkedő kamarai és kiemelkedő szakmai munkáért
együttesen adhatja az MMK évente 4 embernek, erre várnak a területi
kamaráktól (bármely kamarai tagtól) javaslatot
Tiszteletbeli Tag cím adományozható (MMK részéről) annak, aki kiemelkedő
mérnöki és/vagy közéleti munkásságával kiérdemli. Javaslatot tehet a Területi
kamara, ill. a Szakmai tagozat.
Örökös Tag címet adományozhat a területi kamara évente azok (max. 3 fő)
részére, akik betöltötték a 75. évüket, és kiemelkedő munkásságukkal és
magatartásukkal kiérdemelték. 11 ilyen jelenlegi, vagy volt tag van, ők a
következők: Láng Gyula, Hódosi Sándor, Pintér Imre Zoltán, Bizzer Jenő,
Marczali Gyula, dr. Varga Ferenc, Princzinger László, Sajben András, Máté
János, Matus János, Vörös József Róbert.
Várom a javaslatokat. Zielinszki Szilárd díjra: nincs javaslat
Tiszteletbeli tagságra: nincs javaslat
Örökös tagságra: Princzinger Lászlót (egyhangú szavazással),
Máté Jánost (7 igen szavazattal, 1
tartózkodással),
Matus Jánost (7 igen szavazattal, 1
tartózkodással) javasolja az elnökség
Győr városától is kaptunk felkérést javaslattételre, PRO URBE, ill. díszpolgári
kitüntetésre. Ha valakinek van javaslata, vagy később eszébe jut, kérem, e-mailen
jelezze felém.
Az áprilisi elnökségi ülést a taggyűléssel együtt javasolom megtartani, ápr. 17, vagy
18-án. Ha ekkor foglalt a díszterem, akkor májusban lesz a taggyűlés.
Csejtei György elnökségi tag hozzászólása: Talán szerencsésebb lenne májusban, mert
az elfogadandó költségvetéshez fontos tudni az MMK-nak befizetendő összegeket.
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Bartal György elnök: Az előzetes hírek alapján az MMK nem akar számottevő
mértékben változtatni a befizetések összegén az előző évhez képest.

2.

Napirendi pont: Szakcsoportok feladatterve és költségtömege
Bartal György elnök: Felkérés jött az MMK-tól, hogy a szakcsoportok adják meg az 1.
féléves programjaikat.
A szakcsoportvezetők közül 3-an válaszoltak, (utas, vizes, épületgépész) a többiek nem
küldtek választ. A szakcsoportok válaszainak egy részét továbbítottuk az MMK-nak.
Idén is meg kell határoznunk azt az összeget, amit a szakcsoportok szakmai- közösségi
programokra használhatnak fel. Erre az összegre kérek javaslatokat.
Csejtei György elnökségi tag hozzászólása: A tavalyi 300.000,- Ft-os összeg megfelel.
Van olyan szakcsoport, amely ezt felhasználta, van, amelyik nem.
Bartal György elnök: Ez a javaslat a márciusi elnökségi ülésre már elkészül, előtte
egyeztetjük a Felügyelő Bizottsággal.

3.

Napirendi pont: Beszámoló az Oktatási Bizottság munkájáról
Dr. Neiger Róbert elnökségi tag: Az elmúlt időszakban 3 képzés került szervezésre:
1.) Az építési engedélyezéssel kapcsolatos szabadon választható továbbképzést 2012.
január 26. 15 órára hirdettük meg. Az előadással kapcsolatban hatalmas volt az
érdeklődés, a nagy létszám miatt végül a Kormányhivatal dísztermében került
megtartásra, 120 fővel. A legnagyobb létszámot a Megyei Építész Kamara adta. Az
akkreditáció során 1-1 kreditpontot kapott rá az Építész és a Mérnöki Kamara is.
A jövőben a jelentkezéseket csak írásban fogadjuk el, mert most sokan kívül maradtak.
Az előadást árpilis vége, május eleje körül tervezzük megismételni.
2.) Február 7-én az Építész Kamara szervezésében került sor az Agora Polus Program
keretében épülő Mobilis Interaktív Kiállítási Központ látogatására, a tervező, Nagy Iván
vezetésével.
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3.) A kötelező általános továbbképzés 2012. február 8-án került megtartásra, az
Iparkamara nagytermében, 193 fővel, ebből a Mérnöki Kamara 153 fővel képviseltette
magát.
Bartal György elnök: Elküldtem az MMK-nak az első félévre vonatkozó, ill. a 2012-13-as
évekre vonatkozó képzési tervet. A tervezetet jó lenne megköröztetni, véleményezésre.
A véleményeket a szakcsoportvezetőktől kellene bekérni, lehetőleg telefonon.
A 2012. február 8-i általános továbbképzés pénzügyi része a kamaránknak 330.000,- Ft-os
költséget jelent, amit majd a költségvetés kiadási oldalán meg kell jelenítenünk. Persze, ha
ezt 4 évre leosztom, már nem jelent nagy kiadást.
Csejtei György elnökségi tag hozzászólása: A Kormányhivatalban megtartott, építési
engedélyezéssel kapcsolatos előadás színvonalas volt-e?
Szép János elnökségi tag: Igen, de szerencsés lenne előre megkérdezni a kollégákat, hogy
mi érdekli őket. (A fehérvári előadásnál voltak előzetesen begyűjtött kérdések)

4.

Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Barcsai Éva titkár ismertette:
•

4 fő tagfelvételi kérelmét,

•

2 fő tagsági viszonyának helyreállítása iránti kérelmét,

•

1 fő felfüggesztett tagsági viszonyának helyreállítása iránti kérelmét

•

a tervezői és szakértői jogosultságok meghosszabbítása iránti kérelmeket, amely 9
főt érint.

•

új tervezői és szakértői jogosultságok kiadása iránti kérelmeket, amely 6 főt érint.

•

új szakértői tanúsítvány kiállítására vonatkozó kérelmet, amely 1 főt érint.

Az elnökség egyhangú szavazással 6 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető 1. sz.
mellékletét képezik.
Az elmúlt időszakban fellebbezés nem érkezett Kamaránkhoz.
Az esztergomi épületgépészeti felújításon dolgozó felelős műszaki vezető munkájával
kapcsolatos panasz ügyében kevés előrelépés történt, mert az MMK-tól nem kaptunk
választ a kérdéseinkre, amelyeket a titkár által lefolytatandó etikai eljárási szabályok
hiánya miatt tettünk fel, ill. a panaszostól sem érkezett még meg a kért hiánypótlás.
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5.

Napirendi pont: Egyebek
Bogár Zsolt elnökségi tag hozzászólása: Az elnökségi ülések jegyzőkönyveit miért nem
kapják meg az elnökség tagjai?
Bartal György elnök: Mert néhány nappal az ülés után felkerül a honlapra, ahol mindenki
hozzáférhet.
Csejtei György elnökségi tag hozzászólása: Tájékoztatásul mondom el, hogy az
Érdekérvényesítő Bizottság az elmúlt időszakban a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének útügyi osztályával közös ellenőrzésen vett
részt, ugyanis jelentős mennyiségű terv került beadásra egy jan. 31-i határidejű
pályázathoz, amelyben mezőgazdasági utakra kellett terveket készíteni.
Az ellenőrzés során 2 ügyet találtunk, amelyben a tervező ellen el kell járni. Az egyik
esetben az illető ellen már – egy korábbi ügyből kifolyólag – folyik az etikai-fegyelmi
eljárás. A másik ügyben a tervet egy felfüggesztett kamarai tagsággal rendelkező, tervezői
jogosultsággal nem rendelkező felelős műszaki vezető készítette, jogosulatlanul.
Koch Péter elnökségi tag hozzászólása: Én az iparkamarai regisztráció fölött nem tudok
napirendre térni. Miért nem lehet az MMK-nál regisztrálni?
Bartal György elnök: Az országgyűlés elnökének küldött levélben éppen ez a kérés van
megfogalmazva.
Dr. Baksai Róbert FB elnök hozzászólása: Én a továbbképzések kreditpontjainak
aránytalanságát látom. Sok esetben a Mérnöki Kamara jóval kevesebb kreditpontot ítél
meg ugyanarra a programra, mint az Építész Kamara.
Bartal György elnök: Erre nincs igazából ráhatásunk, de a problémát megfogalmazhatjuk
egy levélben, és továbbvihetjük a választmányi ülésre.
A díjakra (Zielinszki, Tiszteletbeli) közben nem született valakinek javaslata? Ha lesz
ötlet, e-mailben kérem jelezni.
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Koch Péter elnökségi tag hozzászólása: A Hidrológiai Társaságban úgy szoktuk, hogy
javasolunk egy érdemes valakit, akit elsőre nem fogadnak el, de akkor később megkapja.
Bukovics János elnökségi tag: Nekem lenne javaslatom a Zielinszki díjra, mégpedig
Szabó Péter alelnök úr. Olyan régen tölti be az alelnöki tisztet, munkálkodva a kamara
érdekében, és a tervezői munkája is figyelemre méltó, hogy megérdemelné a kitüntetést.
A javaslatot az elnökség egyhangú szavazással elfogadta.
Egyéb napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést bezárja.

- kmf. –

Bartal György
elnök

Barcsai Éva
titkár

