EMLÉKEZTETŐ
Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2015. június 15. napján, 15 órai
kezdettel tartott kihelyezett elnökségi üléséről.
Az ülés helye:

Sopron, Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki,
Faanyagtudományi

és

Művészeti

Kar

Műszaki

Mechanika

és

Tartószerkezetek Intézet (Bajcsy-Zs u. 4. B épület, 2I. emelet).
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.

Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről


Miniszterelnökségi pályázat

Bartal György elnök
2.

Mérnök Műhely
Németh Gábor elnökségi tag

3.

Mérnök Műhely lehetőségei Sopronban
Schekulin Nándor főmérnök és Dr. Andor Krisztián elnökségi tag

4.

Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.
Barcsai Éva Magdolna titkár

5.

Egyebek - Taggyűlés

Bartal György elnök köszöntötte a megjelenteket, jelezte, hogy a távolmaradók kimentették
magukat, ill. azt, hogy az ülés előtt beszélgetett a polgármesterrel az együttműködési
lehetőségekről. A 3. napirendi pont némileg módosul, mert a főmérnök, Schekulin Nándor
nem jön az ülésre – ezt helyettesítette a polgármesterrel való előzetes konzultáció – ,viszont a
Faanyagtumományi Kar dékánja, Dr. Alpár Tibor jönni fog.
1. Napirendi pont: Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről
Bartal György elnök az alábbiakról tájékoztatta az Elnökséget:
Miniszterelnökségi pályázat
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Az elmúlt elnökségi ülésen is volt már szó a megyei kamarák részére kiírt pályázati
lehetőségről. Funkcionális kamarai tevékenységre, év végéig történő felhasználással lehet
pályázni. A pályázati lehetőséghez Németh Gábor írt véleményt, javaslatot, senki mástól
nem érkezett anyag ebben a témában sem (a Mérnök Műhelyhez sem). Ha már
megválasztottak minket, akkor legalább a kérdésekre adjunk választ; ez a pénz a kamarai
éves költségvetés hatoda.
Ezt követően Németh Gábor felolvasta az általa összeállított anyagot.
Bartal György elnök: A lehetőségek közül határozzunk meg egy konkrét irányt. A fórum
finanszírozására nem látom alkalmasnak a pályázati pénzt, mert a fórumot a következő
években is működtetni kell, amihez szintén pénzt kell rendelni, a mostani pályázati pénzzel
viszont még ez évben el kell számolni.
Ezt követően többen kifejtették véleményüket, elsősorban arról, hogy a Németh Gábor
által felvetett lehetőségek hol ütköznének nehézségekbe.
Bartal György elmondta még, hogy a Közlekedési Tagozat vezetőjétől is jött egy
megkeresés arra vonatkozóan, hogy ők sok tervzsűriben megjelennek; a véleményezéshez
pedig pénz is kell, éves szinten kb. 5-6 millió Ft. Az anyagot továbbküldi Szabó Csabának,
a Közlekedési Szakcsoport vezetőjének.
Bartal György végül felkérte Németh Gábort, hogy állítson össze egy egyoldalas
javaslatot, amit újra megköröztet az elnökségi tagok között, akik szerdáig reagáljanak rá
írásban.
2. Napirendi pont: Mérnök Műhely
Bartal György elnök elmondta, hogy az elnökségi ülés előtt beszélgetett Sopron
polgármesterével

a

Város

és

a

megyei

Mérnöki

Kamara

együttműködésének

lehetőségeiről, a városban, és környékén folyó nagyobb fejlesztésekről (vasút, GyőrSopron közút, uszoda, autóbusz pályaudvar), és úgy tűnik, a kamara nyitott kapukat
dönget, mert lehetőség van az együttműködésre. A polgármester nyitott arra, hogy a
mérnökség elé álljon. Felállított egy testületet, akik egy-egy témakörben szaktanáccsal
látják el.
A hivatalban a polgármester a stratégiai tevékenységet irányítja, az alpolgármesterek más
területekért (pénzügyi, gazdasági, szociális, stb.) felelősek. A főmérnök, Schekulin Nándor
még csak másfél hónapja tölti be ezt a tisztséget, ezért nem jött el erre a fórumra.

2

Németh Gábor elnökségi tag: Úgy érzem, hiába rugózom dolgokon, ha nem jeleztek
vissza. A Mérnök Műhely keretein belül végezhető tevékenységekre vonatkozó
javaslataimat leírtam, olvashattátok, az elmúlt elnökségi ülésen a főbb vezérelveket (intern,
extern tevékenységek) ismertettem is, mégsem érkezett egyetlen észrevétel, vagy más
javaslat sem.
Bartal György elnök: Még egyszer kiküldésre kerül véleményezésre, és kérem, hogy
mindenki adjon rá választ.
Ha mást nem, akkor egy promóciós anyagot össze kell állítanunk, ami kiküldhető az
önkormányzatoknak.
3. Napirendi pont: Mérnök Műhely lehetőségei Sopronban
Dr. Alpár Tibor és Dr. Andor Krisztián elnökségi tag
Bartal György köszönti az elnökségi ülésen időközben megjelent dékán urat, és kéri, hogy
mutassa be röviden a kart, ill. mondjon néhány mondatot arról, miben, milyen területeken
látja a Kamara és az Egyetem együttműködési lehetőségét.
Dr. Alpár Tibor dékán: Köszöntés után elmondja, hogy örül az együttműködési
lehetőségnek, és annak, hogy Dr. Andor Krisztián személyében közvetlen kapcsolat is
kialakult az egyetem és a kamara között. Ez azért is fontos, mert 5 évvel ezelőtt egy
jogszabályváltozás következtében megszűnt a faipari mérnöki jogosultság; és most
tanúsítványt lehet kérni 5 féle területen.
Ezt követően ismertette az egyetemi kar képzési rendszerét, elmondta, hogy a kar ¼-e
faipari mérnök (ez kb. 30-40 mérnököt jelent), ezen kívül oktatnak a karon alkalmazott
művészeteket,

elektrotechnikát,

informatikát,

mechatronikát,

faipari

gépészetet,

tartószerkezeti ismereteket, ipari termék és formatervezést.
Az együttműködési lehetőséget többek között a labortevékenységekben, a szakértői
tevékenységekben és a pályázatok készítésében látja.
Bartal György elnök megköszönte a dékán úr ismertetését, és elmondta, hogy az MMK
elindult egy olyan irányba, hogy a jogosultságok helyett egyre inkább tanúsítványok
legyenek a mérnöki munkában. Elmondta azt is, hogy tapasztalata szerint jelenleg még
sok egyetemi oktató ír úgy szakértői véleményt, hogy nincs szakértői jogosultsága, bár
talán itt jobb a helyzet, mint a Széchenyi Egyetemen. Elmondta még, hogy a kamara
köztestület, de azért vállalkozhat is – az együttműködésre gondolva – úgy, hogy a
mérnökség elől nem viszi el a munkát.
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Dr. Andor Krisztián hozzászólása: Lehet-e szakcsoportot alakítani a faipari mérnökök
számára?
Bartal György hozzászólása: Ha az Agrár Tagozaton belül van Faipari szakosztály, és
összejön az elégséges létszám, akkor igen. Jelenleg 7 szakcsoport vagy a megyében és a
szakcsoport vezetők aktivitásán múlik, hogy milyen a szakcsoporti élet.
Németh Gábor hozzászólása: A szakcsoportnak a tagok adnak létjogosultságot, értelmet,
ők hozzák létre, a megyei kamara nem bábáskodik felette.
4. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Barcsai Éva titkár
A titkár felolvasta azon tagok névsorát (10 fő), akiknek az elmúlt hónapban járt le az 5
éves továbbképzés teljesítésére vonatkozó kötelezettségük, és miután ennek eleget tettek,
jogosultságuk – egyéb kizáró ok híján – meghosszabbításra került. Ezt követően ismertette
a tagfelvételi kérelmet, ill. a szakirányú szakmai gyakorlat meglétét vizsgáló szakértőknek
az új jogosultsági kérelemmel kapcsolatos álláspontját:
 Az elmúlt időszakban 1 új tagfelvételi kérelem érkezett.
 3 fő új jogosultság megállapítása iránti kérelmet adott be, ebből 2 esetben a szakmai
gyakorlatot a szakértői testület megfelelőnek ítélte és a szakirányú szakmai végzettség
is megfelelő volt, a harmadik esetben a szakmai gyakorlat igazolása továbbra is
hiányos volt, a kérelem a szakcsoport vezető részére kerül megküldésre, a szakmai
gyakorlat elbírálása céljából.
Fentiek alapján az Elnökség 2 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető mellékletét
képezik.

5. Napirendi pont: Egyebek
Németh Gábor hozzászólása: Mikor lesz az oktatásról tematikus nap? Megtörtént-e a
kérdőívről az MMK tájékoztatása?
Javasolom, hogy az emlékeztetők 1 héten belül kerüljenek fel a honlapra.
Bartal György elnök: A tematikus nappal kapcsolatban holnap kör emailt küldök,
várhatóan a június 29-cel kezdődő héten tudjuk megtartani.
A kérdőívvel kapcsolatos tájékoztatás megtörtént, nekünk kell továbblépni, beszélek a
Mérnök Újság szerkesztőjével.
Dr. Szép János hozzászólása: dr. Scharle Péter is jelezte, hogy szívesen eljönne elnökségi
ülésre.
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Bartal György megköszönte Dr. Andor Krisztiánnak a kihelyezett elnökségi ülés
szervezésében kifejtett munkáját, a dékán úrnak a részvételt és kérte a jelenlévőket, hogy
vegyenek részt a 16,30-kor kezdődő Soproni Fórumon, amin kötetlen beszélgetés lesz az
elnökség és a soproni kamarai tagok között.
Egyéb napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést bezárja.

– kmf. –

Bartal György
elnök

Barcsai Éva Magdolna
az emlékeztetőt összeállította
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