EMLÉKEZTETŐ
Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2013. február 18. 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
• Kiállítás – Kreatív Magyarország
• Építési törvény
• Duna Stratégia
• Felkészülés a Taggyűlésre
Bartal György elnök

2.

Tájékoztató
Kovács István MMK alelnök

3.

Szakcsoporti elnökök tájékoztatói

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:
A mai elnökségi ülésre meghívtuk Kovács István MMK alelnök urat és a
szakcsoportvezetőket is, akiket ezennel is köszöntök.
Mennénk végig a meghirdetett napirendi pontokon.
Kiállítás – Kreatív Magyarország :

Tavaly készült el a Kreatív Magyarország kiállítás, először Brüsszelben jelent meg, azóta
pedig több magyar városban is. Győrbe is szeretnék elhozni a Tudásközpontba, és ehhez
kérték a Kamaránk segítségét is, mert csak az idetelepítése tetemes összegbe kerül
(550.000,- Ft+Áfa). A város, az Egyetem és az Audi támogatását már sikerült
megszerezni, még a Rábával fogok beszélni. Az ünnepélyes megnyitó március 14-én
lenne, akkor lesz a Mobilis Tudásközpont 1 éves.
Maga a kiállítási anyag a mérnöki múltat, jelent és jövőt mutatja be, erről egy tájékoztató
anyag még körbe fog menni.
Építési törvény:
Az építési törvény év eleji változása miatt sokan szerveznek ezzel kapcsolatban az
országban előadásokat. Mivel ez érinti tagjainkat, ill. nyilvántartottjainkat, kamaránk
titkára –az Iparkamarával együttműködésben – is szervezett e témában ingyenes, 1,5
pontos előadást, amelynek igen nagy volt a látogatottsága, és amelynek a folytatására is
sor kerül majd, a taggyűlés napján, ill. azt követően.
Duna Stratégia:
Elnök asszonyunk 2011-ben volt a Duna Stratégia kormánybiztosa, akkor ő sok mindent
előkészített, majd új kormánybiztos lépett a helyére. A Vízgazdálkodási és Vízépítési
Tagozat is létrehozott egy négyfős munkacsoportot, akik összefogták ezt a munkát. Az
elnök asszony látogatást szervezett az új kormánybiztosnál, aki sok pozitív lehetőséget
elmondott, és ami ott elhangzott, nagy reményekre ad okot.
Kaliczka Csaba hozzászólása: A Győr-Gönyű Kikötő a Duna Stratégiába nagyon beillene,
esett erről szó?
Bartal György: Most konkrétumokról – az idő rövidsége miatt – lehetőleg ne beszéljünk,
ezeket elnökségi ülésen kívül is megbeszélhetjük.
Felkészülés a Taggyűlésre:
Idén április 9-én, 1300-kor lesz a Taggyűlés a Városháza dísztermében. A szokásos
napirenden túl (elnöki beszámoló, költségvetési beszámoló a múlt évről, költségvetési terv
idei évre, szakcsoportok és bizottságok beszámolói) jelölteket is kell delegálnunk az
MMK tisztújító taggyűlésére. Az MMK tisztségviselői posztjának jelöltjévé az válhat, aki
az Alapszabályban rögzített jelölést teljesíti. Így például:
Elnökjelölt az lehet, akit legalább 4 területi kamara és 4 szakmai tagozat támogat
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Alelnök jelölt az lehet, akit legalább 3 területi kamara és 3 szakmai tagozat támogat
Elnökségi tag, Felügyelő Bizottsági tag, Etikai-Fegyelmi Bizottsági Tag az lehet, akit
legalább 2 területi kamara és 2 szakmai tagozat támogat, stb.
Tudom, hogy Kovács István alelnök úr is aspirál az alelnöki posztra, többek között ezért is
hívtuk meg az elnökségi ülésre.
Elég összetett folyamat előtt állunk, szerencsés lenne, ha több embernek is jelölti státuszt
tudnánk szerezni a megyéből.
A taggyűléshez még annyit, hogy készül a költségvetés tervezete, ill. a szakcsoportoktól
várunk még beszámolókat az elmúlt évi tevékenységről és a jövő évi tervekről.
Átadom a szót az alelnök úrnak.
2.

Napirendi pont: Tájékoztató
Kovács István MMK alelnök
Köszöntök mindenkit, és örülök, hogy megint itt lehetek a körötökben.
Tavaly ősszel tudatosult mindenkiben, hogy megváltozik a tisztújítás rendje. A területi
kamarákat és tagozatokat is érzékenyen érinti, hogy május 25-én lesz a tisztújító taggyűlés
és mivel ezt az időpontot nem lehet módosítani, a területi kamaráknál az éves taggyűlést
április 25-ig meg kell tartani.
Korábban azt mondtam, hogy nem jelöltetem magam újra, de olyan sokan kértek rá, hogy
azt a sok dolgot, amit elkezdtünk együtt, fejezzük is be, ezért jelöltetem magam újra.
Ilyen téma pld. a MÉDI, amit az Építész Kamarával együtt dolgoztunk ki. Ezt még
Brüsszelben is el kell fogadtatni.
Ilyen a maximum és minimum árak kidolgozása a pályázatoknál. Itt a díjszabást két részre
bontjuk, 8 millió Ft alatti tervezési díjaknál meghívásos pályázatok lesznek, 8 millió Ft
feletti tervezéseknél 2 borítékos pályázat. Az 1-es borítékban lesz a szakmai megfelelőség,
a referencia, a másodikban a megajánlott ár. Aki az elsőn nem felel meg, annak az ajánlati
ár borítékját ki sem bontják.
A kisebb beruházások esetében egy minimum ár kidolgozását tartjuk fontosnak, a
ráfordított mérnöknapok alapján.
A jogosultságokkal kapcsolatosan olyan változtatásokat tervezünk, hogy a tervezői
jogosultságokhoz MSC végzettség kelljen, persze a már kiadott jogosultságok
meghosszabbíthatóak. Vissza fog térni a részterületekre adható tervezői jogosultság is.
A tervezésben a kivitelezés felügyelete is benne van, ez a tervező feladata legyen.
Ezeket a témákat szeretném továbbvinni, és ezekhez kérném a támogató jelöléseteket. Az
alelnöki posztokért maximum 6-an indulhatunk. Késésben vagyok a többi jelölttársamhoz
képest a korteskedéssel.
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3.

4.

Napirendi pont: Szakcsoporti elnökök tájékoztatói
Vízgazdálkodási és Vízépítési szakcsoport beszámolója:
Dr. Bárdi Pál szakcsoportvezető:
Célok
•
•
•

•
•

Tagokkal való kapcsolat élénkítése, eredményesebb kommunikáció, elérhetőségek
felülvizsgálata, aktualizálása.
Szakmai érdekképviseleti igény érvényesítése
az engedélyező hatóságok, a jórészt monopolhelyzetben lévő szolgáltatók túlzott és
esetenként logikátlan bürokratikus elvárásaival szemben
A Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai Albizottsága munkájának, illetve ezáltal
az NFÜ pályázatok megítélésében való döntésének elmélyültebb szakmai
megalapozása.
Munkamódszer kidolgozása.

MMK Vízgazdálkodási Tagozat elvárásai
•
•

Tisztújító közgyűlés előkészítésében közreműködés
Az elöregedő vízmérnöki szakma fiatalítása érdekében a középiskolások körében
népszerűsítés.

5

Ezévi programvázlat
Rendezvény az egységes közműnyilvántartásról
• Élenjáró önkormányzatok - Sopron
Szombathely
Gyöngyös
• Pannon-Víz-nél közmű-nyilvántartási rendszeren dolgoznak (Csongrádi Zoltán) –
csak saját céljaikra
• Célszerű a témában előzetesen konzultálni az ÉGÁZ – E.ON – T-Com – Hőtáv stb.
szakembereivel („E” közmű)
A téma más szakcsoportokat is érint, meg kell keresni az érintetteket (Bárdi Pál)
• Szervezés: Horváth István – Németh Gábor
Tervezett időpont: 2013. április
TVT Szakmai Albizottsággal kerekasztal beszélgetés az 1.3. pontban megfogalmazott
cél érdekében
Időpont: 2013. március (Bárdi Pál)
Duna nap 2013. június
Felelős: Bárdi Pál
2013. évi Tanulmányút esetleg az MHT Győri Területi Szervezettel közösen – később
kerül meghatározásra, ötleteket várunk.
Évi rendes taggyűlés 2013. október
+ Rendezvény ötletszintű témája: regionális tervnyilvántartás
Igényfelmérés kötelező szakmai továbbképzésre
- várható létszám,
- javasolt témák
Költségigény: Az előző évi keretszám

Bartal György hozzászólása: Idén is lesz a szakcsoportok részére egy elkülönített pénzalap.
Dr. Neiger Róbert hozzászólása: A továbbképzést on-line is lehet teljesíteni, de ha van
létszám és téma, esetleg előadó is, akkor helyiség is szerezhető.
Épületgépészeti szakcsoport beszámolója:
Lélek József szakcsoportvezető:
2012. évi tevékenységünk:
-Az infrafűtést ismertető előadást szerveztünk 2012. 02.23-ára, a főbb témakörök voltak
az infrafűtés gazdaságossága, működési elve és alkalmazási lehetőségei.
-„Az épületenergetika aktuális kérdései, a tanúsítás gyakorlata” címmel tartott
kreditpontos előadást Baumann Mihály 2012.04.10-én. Az előadás témái voltak az EU
direktívák és hazai előírások, az energetikai számítás speciális kérdései, optimalizálási
szolgáltatások.
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-Kezdeményeztünk egy szakmai kirándulást a Construma kiállításra a gépész-villamos
szakmai napra, de érdeklődés hiányában elmaradt.
-A gönyűi erőműben tettünk látogatást 2012.09.25-én, ahol a villamos energia termelés
legkorszerűbb berendezéseivel ismerkedhettünk meg (a villamos termelés hatásfoka 59,4
%). Katona Zoltán ügyvezető fogadott bennünket és nagyon részletes szakmai előadást
tartott a beruházás és üzemeltetés körülményeiről, majd az üzemeltetés vezetőjével
körbejártuk az erőművet. Közös ebéd után egy szélerőművet is meglátogattunk a bőnyi
szélerőmű parkban, mely szintén nagy élményt jelentett a résztvevők számára.
2012-re terveztük még:
-Korrózióval kapcsolatos ismeretek bővítése, hitek, tévhitek az anyagpárosításokkal
kapcsolatban, előadóval nem sikerült időpontot egyeztetni
-Villámvédelem, érintésvédelem aktuális kérdései, amit a gépészeknek is tudni kell, 2013ra csúsztattuk
-A korábbi években sikeresen megtartott Sopron-Győr találkozót munkatorlódások miatt
elhalasztjuk 2013.tavaszra
Egyéb szakmai programok, melynek előkészítésében részt vettünk:
-Az építészeti műszaki dokumentációk tartalmi követelményei (2012.01.26.)
-Kötelező általános továbbképzés (2012.02.16., előadó dr. Berta Árpád)
-Megújuló energiaforrásokat hasznosító berendezések és azokhoz kapcsolódó hatékony
gépészeti megoldások (2012.02.16., Bramac szervezés)
-Fűtési és hűtési rendszerek beszabályozása (2012.10.11., nagysikerű sorozat folytatása,
előadó Vinkler Károly TA Hydronics)
Közlekedési szakcsoport beszámolója:
Nyitrai Zsolt szakcsoportvezető helyettes:
•

A Szakcsoport elkészítette az éves munkatervét, amely alapján összeállítottuk az éves
költségvetési tervezetet. Év közben egyeztetéseket tartunk, amely során aktuális

•

kérdések, valamint az éves munkaterv kerül egyeztetésre.
A Szakcsoport „Adományozási Szerződés” megkötését kezdeményezte a Kamara
Elnökénél, amely célja a 2012. évi április 25-én a Tudományos Diákköri Konferencia
Műszaki Szekciójának a Széchenyi István Egyetemen (9026 Győr, Egyetem tér 1.)
történő megrendezéséhez támogatás nyújtása. A támogatás közvetlen célja a műszaki
szekcióban egy fő hallgató különdíjának fedezete, mely ösztöndíjként kerül odaítélésre
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és kifizetésre. A díj nagysága 20.000 Ft,-, a képviseletet a Szakcsoport Elnökségének
•

egy tagja képviselte.
2012. 05.23-án tervismertetőt és kerekasztal-megbeszélést szerveztünk, közösen a
győri Baross Klubbal és a KTE-vel. Ennek keretében a GYŐR, AUDI fejlesztésekhez
kapcsolódó közlekedési beruházások bemutatása volt a téma. Az előadás során a
tervező Talent-Plan Kft. ismertette az elkészült rendezési tervet, amelyhez Somfai
András és Vizi Norbert a NIF Zrt-től mondott véleményt. Az előadást akkreditáltattuk
egy továbbképzési pontot kaptak a jelenlévők és 2,5 pontot az előadók. Résztvevők

•

létszáma: 26 fő volt.
A Szakcsoport az őszi időszakban, 2012. szeptember 11-én GYŐR, északnyugati
elkerülő főút terve, és a kapcsolódó dilemmák programjainak megszervezésére került
sor a munkatervnek megfelelően. Tervismertetőt Bogár Zsolt tervezőmérnök, HidroPlan Kft. tartotta, míg az opponensi véleményt Somfai András tartotta. Az előadást
akkreditáltattuk 2, illetve 1 továbbképzési pontot kaptak a részt vevők. Résztvevők

•

létszáma: 23 fő volt.
A 2012. október 11-én került sor szakmai látogatás megszervezésére, amely során az
épülő M0 déli szektorának építését tekintették meg a résztvevők. A látogatás során a
működő Látogató központban került sor a kivitelezés ismertetésére, ezt követően
pedig a helyszínen mutatták be az épülő létesítményt. Az előadást akkreditáltattuk, 2

•

továbbképzési pontot kaptak a résztvevők. Résztvevők létszáma: 21 fő volt.
2012. október 24-re előadást szerveztünk, amely során Dr. Deli Árpád tartott előadást
Dr. Széchy Károly professzor életéről, munkásságáról.

•

2012. november 27-én „Infokommunikációs technológiák fejlesztése a nagyméretű
közúti hálózatok közlekedési folyamatainak komplex modellezéséhez, a valós
közlekedési folyamatok vizsgálatára és az optimális irányítására” előadás megtartására
került sor a Széchenyi István Egyetemen. Az előadást akkreditáltattuk, 2, illetve 1
továbbképzési pontot kaptak a résztvevők. Résztvevők létszáma:12 fő volt.

2013. évi munkaterv:
• Elnökégi ülések megtartása
•

Előadások megszervezése
a) 2013 első félév (április - május)
Győr Belvárosi közlekedési hálózat átszervezésének eredménye, megvalósítás
tapasztalatai
b) 2013 második félév (szeptember-október)
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Győr város kerékpáros közlekedése, kerékpár kölcsönzés fejlesztési projekt
ismertetése
•

Szakcsoport számára közös szakmai kirándulás megszervezése
2013. szeptember – október
Tervezett program: Székesfehérvár közlekedési rendszerének bemutatása

•

Széchenyi István Egyetemmel szakmai kapcsolat építése
(Tudományos Diákköri tevékenység, Diploma munkákhoz témajavaslatok adása,
konzultáció, bírálat)

•

Közös programok Baross Klubbal, KTE egyesülettel
Együttműködés keretben közös szakmai programok szervezése.

Javasolom, hogy a mérnök műhelyi tevékenységért továbbképzési pontokat lehessen kapni.
Környezetvédelmi szakcsoport beszámolója:
Kaliczka Csaba szakcsoportvezető:
A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Szakcsoportja a mérnöki
környezetvédelemmel foglalkozó mérnökkamarai tagok részvételével 2008. június 24-én
megtartott taggyűlésen alakult meg, a szakcsoport választási taggyűlésre 2008. december 02-én
Győrött került sor.
Az alapszabályunk értelmében tehát 2012.december 02-ig tisztújító választást tartottunk.
Ekkor az elmúlt 4 év személyi változásait, választott tisztségviselői üresedéseket, pótlásokat is
rendeztük. A választás eredménye:
Szakcsoporti elnök

: Kaliczka Csaba

Szakcsoporti al-elnök

: Némethné Deák Irén

Elnökségi tag, mint a Minősítő bizottság vezetője: Dr. Horváth Lajos
A tavalyi évben az általunk szervezett rendezvények száma érzékelhetően kevesebb volt, mint
az előző években. Ennek egyik oka a szervezők és a tagok általános gazdasági helyzet miatti
nagyobb munkahelyi leterheltsége.
Egy új szakmai fórumot azonban útjára indítottunk 2011-ben, amelyet „Környezetvédelmi
Mérnök Klub”-nak neveztünk el. Az első ilyen rendezvényünk 2011. április 19-én volt
Győrött, a Széchenyi István Egyetemen, témája a MAL Magyar Alumínium Zrt. által okozott
vörösiszap katasztrófa volt. Ennek idáig nem volt folytatása.
Az idén folytatni kívánjuk a Klub munkáját, a Tisztelt Tagság a Mérnök Kamarai Hírlevélben
kap erről értesítést.
2012-ben folytattuk az akkreditált továbbképző előadásinkat is, de megismételjük a 2011. évi
beszámolónkban tett észrevételt:
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„Az akkreditált előadások „pontszerző képességére” általában panasz van, az akkreditációt
végzők indokolatlanul kis pontértékkel „jutalmaznak” egyes előadásokat. Ennek okát jó lenne
tudni, ugyanis csak kósza hírek terjednek az akkreditációs elvekről.”
Fentieket kiegészítjük azzal, hogy az akkreditáció időtartama is érthetetlenül hosszú.
Tartószerkezeti szakcsoport beszámolója:
Bukovics János szakcsoportvezető:
A hagyományoknak megfelelően idén is több kollégánk vállalt a szakcsoportból a Széchenyi
István Egyetem szakirányú hallgatóinak évközi és diplomafeladatainak készítése során
konzulensi és bírálói feladatot.
Szakcsoportunk 2012. április 27.-én a Peikko céggel közösen a Peikko szlovákiai gyárába,
előadással, gyárlátogatással egybekötött szakmai kirándulást szervezett.
A „Korszerű megoldások a vasbetonépítésben“ című előadás és üzemlátogatás szakmai
programja rendkívül jó volt.
A rendezvényt a Magyar Mérnöki Kamaránál 02/2012/0013 törzsszám alatt regisztrálták, a
kamarai tagok 1 pontot szerezhettek a részvétellel, ez letörte a szervezőket.
A Peikko cég a felmerült költségeket teljes egészében átvállalta.
A jól sikerült rendezvényen 5 fő vett részt szakcsoportunkból, ez szintén lehangoló volt.
2012 májusában a TT tisztújító taggyűlésén küldötteink vettek részt.
A Tartószerkezeti Tagozat elnöke továbbra is a korábbi elnök, Dr. Dalmy Dénes maradt.
2012. november 8-án Feketeházy János születésének 170., halálának 85. évfordulója
alkalmából a szlovákiai Vágsellyén és Révkomáromban a magyarországi és szlovákiai
mérnöki kamarák közös szervezésében Feketeházy János Emléknap került megrendezésre.
Feketeházy János korának kiemelkedő mérnöke volt, személyét és munkásságát Szlovákiában
és Magyarországon egyaránt nagy tisztelet övezi.
Az esztergomi Mária Valéria-híd (1893-95) és a komáromi Erzsébet-híd (1891-92) ugyanúgy
Feketeházy János nevéhez kapcsolódik, mint a budapesti Déli-összekötő vasúti híd (1873-74),
a Ferenc József, ma Szabadság-híd (1894-96), a Tisza fölötti szegedi közúti-híd (1883) és a
szolnoki vasúti-híd (1889), a nagyváradi Sebes-Körös-híd, a fiumei forgó-híd és még igen sok
vasúti és közúti híd tervezése. De ő volt a Keleti Pályaudvar vágánycsarnoka és fűtőháza
fölötti acél tetőszerkezetek (1884), a Vámház (1884), a későbbi Közgazdasági Egyetem és az
Operaház (1875-85) tetőszerkezetének is a tervezője.
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Az emléknapon Megyei Kamaránk és a Tartószerkezeti Szakcsoport is képviselte magát.
Vágsellyén a családi kripta és a városháza falán lévő emléktábla megkoszorúzása során
emlékbeszédek hangzottak el, Révkomáromban pedig az egykori Tiszti Kaszinó épületében 33 színvonalas szakmai előadás került megtartásra szlovákiai és magyar részről.
A rendezvény záróeseményeként a két mérnöki kamara tartószerkezeti tagozatának elnökei
együttműködési megállapodást írtak alá.
Az év hátralévő részében egy, a tűzvédelemmel kapcsolatos szabadon választott szakmai
előadást terveztünk be, de ez a 2012. év során nem valósult meg.
A 2013. év során az aktuálisan jelentkező feladatokon kívül kötetlenebb szakmai
összejöveteleket, egy szakmai előadást és egy szakmai kirándulást tervezünk megszervezni a
Megyei Kamarától igényelt pénzügyi támogatás figyelembe vételével.
2013. év őszén a szakcsoport tisztújító közgyűlést tart.
5.

Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Barcsai Éva titkár az alábbiakban ismertette a tagfelvételi kérelmeket, ill. a Minősítő
Bizottságnak a jogosultsági kérelmekkel kapcsolatos álláspontját:
•

4 fő kérte felvételét a kamarába, 1 fő a felfüggesztését, 1 fő pedig a
megszüntetését.

•

Korábban kizárt tagjaink közül 2-en fellebbeztek, és befizették hátralékaikat, így
az ő jogviszonyukat helyreállíthatjuk.

•

8 fő kérte tervezői, ill. szakértői jogosultságának meghosszabbítását,

•

5 fő adta be tervezői, ill. szakértői jogosultságának megállapítása iránti kérelmét.

Az Elnökség egyhangú szavazással 6 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető 1. sz.
mellékletét képezik.
6.

Napirendi pont: Egyebek
Szalai Kálmán EFB elnök hozzászólása:
A kamarai tv. az elmúlt év végén megváltozott. Jogosultságot kérhet az építész a Mérnöki
Kamarától és a mérnök az Építész Kamarától, így megszűnt a kettős kamarai tagság.
Nem világos azonban, hogyan lesz az ilyen esetben elkövetett etikai ügy intézve.
Kovács István MMK alelnök hozzászólása:
Az elmúlt héten ezzel kapcsolatban megszületett az MMK-ban az az állásfoglalás, amit a
választmányi ülés elé fognak terjeszteni.
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Bogár Zsolt hozzászólása: A nyugdíjas kedvezmény is megszűnt a szakmagyakorlók
számára.

Egyéb napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést bezárja.
– kmf. –

Bartal György

Barcsai Éva

elnök

titkár, jegyzőkönyvvezető
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