
EMLÉKEZTETŐ 

 

Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2014. június 16. napján, 14 órai 

kezdettel tartott elnökségi üléséről.  

 

Az ülés helye:  Győr, Csaba u. 16., földszint/5. 

Jelen vannak:   Mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Az Elnökségi ülés határozatképes. A határozatok jelen emlékeztető mellékletében találhatók. 

Jelenlévők a napirendet elfogadták.  

 

Az elnökségi ülés napirendje: 

 

1. A megválasztott tisztségviselők bemutatkozása 

Bartal György elnök 

 

2. Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről 

 Taggyűlés 

 Küldöttgyűlés 

 Továbbképzések 

Bartal György elnök 

 

3. Az új Elnökség feladatainak megbeszélése 

Bartal György elnök 

 

4. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések. 

Barcsai Éva Magdolna titkár 

 

5. Egyebek  

 

1. Napirendi pont: A megválasztott tisztségviselők bemutatkozása 

Bartal György elnök  

Bartal György elnök köszöntötte a megjelenteket, jelezte, hogy Németh Gábor kimentette 

magát, Dr. Andor Krisztián egy kicsit később érkezik, Pausits Gábor pedig nem jelezte 

előre a távollétét. 

Kérte a megjelent elnökségi tagokat, hogy néhány mondatban mutatkozzanak be. 

A bemutatkozás után az elnök kérte, hogy a következő két napirendi pontot cseréljük fel. 

 

2. Napirendi pont: Az új Elnökség feladatainak megbeszélése 

Bartal György elnök 

Az elnökségi üléseket továbbra is havonta 1 alkalommal tartjuk, ahogyan az előző 

ciklusban is, azonban némi változás lesz az elnökség munkájában. Ez azt jelenti, hogy a 

feladatok (vállalás alapján) kiosztásra kerülnek, minden feladatnak lesz 1-1 referense, és a 

soron következő elnökségi üléseken a felelősök beszámolnak az addig elvégzett munkáról. 
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A feladatok ismertetése után azok a következőképpen oszlottak meg az elnökségi tagok 

között: 

 Szép János: Továbbképzés-oktatás szervezése, Széchenyi István Egyetemmel való 

kapcsolattartás erősítése 

 Dr. Andor Krisztián: A Soproni Egyetemmel való kapcsolattartás kialakítása-ápolása, 

Sopron Várossal való kapcsolat kialakítása (Mérnök Műhely szervezése a győri 

példájára) 

 Németh Balázs: Vállalkozói Kollégium szervezése, koordinálása a megyében 

 Miklósi Attila: Mentori rendszer támogatása a megyében, Megyei Területfejlesztési 

Tanácsban való részvétel 

 Bogár Zsolt: Minősítési ügyekben (szakmai gyakorlat szakirányúságának bírálata) - 

Gyurkovics Zoltánnal és a szakcsoport vezetőkkel - való részvétel 

 Nyitrai Zsolt: Érdekérvényesítésben való részvétel Csejtei Györggyel, (ill. később a 

Mérnök Műhely és a Városstratégiai Bizottságban való részvétel) 

 Dr. Bárdi Pál: Területi Vízgazdálkodási Tanács munkájában részvétel 

 Németh Gábor: Az ifjúság bevonása a kamarai életbe, a médiákkal való 

kapcsolattartás szervezése, Megyei Mérnök Nap szervezése 

 Bartal György: Regionális Monitoring Albizottsági üléseken (3 megye képviseletében 

vesz részt) való részvétel. 

A feladatok megbeszélése és elosztása után Bartal György elnök kérte az elnökségi 

tagokat, hogy gondolkodjanak egy megyei kamarai díj alapításának lehetőségéről, 

feltételeiről, gyakorlati megvalósításáról. 

Ezután ismertette azokat a díjakat és kitüntetéseket, amelyek odaítélése előtt a 

kamaránktól is szoktak javaslatokat kérni, és miután ez korábban mindig nehezen ment, 

már most kéri az elnökség tagjait, hogy gondolkozzanak a díjakra felterjeszthető 

mérnökök névsorán. 

A következő díjakra lehet javaslatokat tenni: 

 Győr Díszpolgára (Győr) 

 Pro Urbe díj (Győr) 

 Szent László érem (Győr) 

 Zielinszki Szilárd díj (MMK) 

 Tiszteletbeli tag (MMK) 

 Aranygyűrű (MMK)  

 Kardos Andor díj (MMK Építési Tagozat) 
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3. Napirendi pont: Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről 

Bartal György elnök az alábbiakról tájékoztatta az Elnökséget: 

Taggyűlés: A tisztújító taggyűlés eredménye a jelenlévők számára ismert: az előző 

ciklushoz képest az elnökségben jelentős személyi változás történt. A honlapon az 

emlékeztető, a taggyűlésen elhangzott beszámolók és a választás eredménye 

megtekinthető. 

Küldöttgyűlés: 

A májusi küldöttgyűlésen már azok vettek részt, akiket a májusi Taggyűlésen 

megválasztottunk. A küldötti státust nem lehet átruházni.  

A küldöttgyűlésen csak néhány témában volt parázs vita. A továbbképzési szabályzat 

elfogadásra került. Ez alapján a kötelező (jogi általános és jogi szakmai) továbbképzést 5 

évente, a szakmai (korábban szabadon választott) továbbképzést évente egyszer kell 

teljesíteni. A szakmai továbbképzés szervezése a területi kamarák feladata, figyelembe 

véve a tagozatok által kidolgozott törzsanyagokat és ajánlott oktatókat. 

Továbbképzés: 

A továbbképzéssel kapcsolatban megkérem Szép Jánost, ismertesse röviden az eddig 

végzett munkát. 

Szép János alelnök: A szakmai továbbképzéseket szeptembertől tervezzük indítani. 

Azokban a szakcsoportokban tervezzük a szakmai továbbképzést helyben megtartani, ahol 

a legtöbb tagunk van, ez 4 + 1 szakterületet jelent:  

statika 

épületgépészet 

közlekedés  

vízépítés, vízgazdálkodás 

+1: energetika 

A többi szakterületen regionális egyeztetések folynak 5 megyével a közös szervezésről, 

ill. van pár szakterület, ahol csak országosan lehet a képzést megszervezni. 

 

4. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések 

Barcsai Éva titkár az alábbiakban ismertette a tagfelvételi kérelmeket, ill. a szakirányú 

szakképzettséget vizsgáló bizottságnak a jogosultsági kérelmekkel kapcsolatos 

álláspontját: 
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 Az elmúlt időszakban új tagfelvételi kérelem nem érkezett, 1 fő kérte 

felfüggesztett tagsági viszonyának helyreállítását, és további 1 fő tagsági 

viszonyának megszüntetését.  

 12 fő kérte tervezői, ill. szakértői jogosultságának meghosszabbítását. Miután a 

kérelmezők továbbképzési kötelezettségüknek eleget tettek, egyéb kizáró ok pedig 

nem volt, a névjegyzékben tartásnak nem volt akadálya. 

 3 fő új tervezői, ill. szakértői jogosultság megállapítása iránti kérelmet adott be. 

Fentiek alapján az Elnökség 4 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető 1. sz. 

mellékletét képezik. 

 

5. Napirendi pont: Egyebek 

Dr. Baksai Róbert hozzászólása:  

A kamarai megtakarítások virtuális kamatát fel kellene venni és lekötni. 

 

Bartal György elnök:  

A következő elnökségi ülést július 14-én, 14 órai kezdettel tartjuk, ugyanitt. 

 

 

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

 

 

– Kmf. – 

 

 

 

Bartal György Barcsai Éva 

elnök titkár, jegyzőkönyvvezető 

 


