EMLÉKEZTETŐ
Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2015. 12. 14. napján, 13 órai
kezdettel tartott ünnepi elnökségi üléséről.
Az ülés helye:

Aranyszarvas Étterem és Fogadó különterme (Győr, Radó sétány 1.)

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.

Aktuális megyei mérnökkamarai kérdések és évértékelés - Bartal György elnök

2.

Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések - Barcsai Éva Magdolna titkár

3.

Egyebek.

1. Napirendi pont: Aktuális megyei mérnökkamarai kérdések és évértékelés
Bartal György elnök köszöntötte az ünnepélyes elnökségi ülésen megjelenteket, ismertette
azon meghívottak nevét, akik érkezése még várható, ill. akik kimentették magukat és röviden
tájékoztatta az elnökség tagjait a megyei kamara elmúlt évi történéseiről, ill. az elmúlt időszak
egyik legfontosabb eseményén – a Választmányi ülésen – elhangzottakról.
A megyei kamara elmúlt évi történéseiről:
A jövő évi költségvetés tervezete kiosztásra került, a javaslatokat a módosításra, változtatásra
továbbra is várom.
A szakcsoporti pénzek felhasználása, maga a szakcsoporti élet az idei évben is rosszul alakul,
csökken a szakcsoporti aktivitás.
Az elnökségi üléseken való részvétel változó, vannak, akik alig-alig vesznek részt, és vannak,
akik folyamatosan élen járnak az ötleteikkel, mint pld. Németh Gábor.
Bevezettünk egy kérdőívet a szakmai oktatás színvonalának mérésére, ennek az eredménye a
honlapon látható, az értékelés még várat magára.
Hamarosan indul a megyei fórum, amelynek lesz egy próbateszt verziója és azt reméljük tőle,
hogy a teljes tagság használni fogja vélemény-nyilvánításra.
A szakmai gyakorlat szakirányúságát vizsgáló testület 2 fővel működik, új jogosultságok
kiadásakor keresi meg őket a titkárság.
Etikai ügy az elmúlt évben nem volt.
1

A Választmányi ülésen elhangzottakról:
Az MMK Választmánya 2015. november 20-21-én tartotta ülését Mátraházán. A második
napon megtekintették a 75.000 napelemmel működő Mátrai Erőművet. Áttekintették a
Cselekvési Program teljesítését, megtárgyalták az 1567/2015. (IX.4.) Kormányhatározatból
adódó kamarai teendőket, a továbbképzés rendszerének tapasztalatait és a fejlesztés
lehetőségeit, valamint a Mérnök Igazolvány bevezetését és a hozzá kapcsolódó
kedvezményeket.
Az MMK több javaslata beépült a 2014-2020 közötti EU forrásokból megvalósuló
fejlesztések eljárásrendjére vonatkozó szabályozásba, valamint a közbeszerzésről szóló
törvénybe és végrehajtási rendeleteibe. A KBT módosításáról szóló ismertetőn Kamaránk
részéről Németh Gábor és Barcsai Éva vettek részt, januárban fognak beszámolni az ott
elhangzottakról.
Az MMK képviselői részt vettek a 1032/2015. (I.30.) Kormányhatározat munkacsoportjaiban,
és az 1567/2015 (IX.4.) Kormányhatározat előkészítésében. Az 1567-es kormányhatározatba
bekerült a beruházást végig kísérő mérnök szerepének szabályozása, az ezt alátámasztó
felelősségbiztosítás létrehozása és a főmérnöki rendszer kialakítása. Dolgozott az MMK a
közlekedésmérnökök, és a geodéták szakmagyakorlásának újraszabályozása előkészítésében
is, enélkül a geodéták jogosultsága 2015. év végével megszűnt volna. A kamara 2015.
szeptembere óta energetikai auditorokat képez, vizsgáztat és előkészíti a nyilvántartásba
vételüket.
Az MMK együttműködési megállapodásokat kötött a:


Miniszterelnökséggel,



a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal,



a Honvédelmi Minisztériummal,



a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal.

Előkészítés alatt van a Földművelésügyi Minisztériummal és az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatósággal kötendő együttműködési megállapodás is. A megállapodások biztosítják a
kamara közreműködését a terület szabályozásának előkészítésében, a szakmai koncepciók
készítésében, szakmai állásfoglalások kialakításában, oktatás, továbbképzés terén.
Az MMK előkészítette annak a lehetőségét, hogy képes legyen az adók 1%-ának gyűjtésére, a
mérnöki innovációt támogató alapítványon keresztül.
Az 1567/2015 (IX.4.) Kormányhatározat előirányozza az Építészeti Mérnöki Tervezési és
Szolgáltatási Rendszer (ÉMTSZR) kialakítását, amely lehetővé teszi, hogy a mérnök
2

végigkísérje a beruházás folyamatát annak biztosítása érdekében, hogy valóban a terv
valósuljon meg.
A Választmány áttekintette a továbbképzés továbbfejlesztésének irányait. A jogi
továbbképzés anyaga a mérnökök igényeihez fog igazodni. A mi elnökségünktől is kértek a
jogi továbbképzés fejlesztésére javaslatot, erre csak Németh Gábor reflektált.
A szakmai továbbképzés kapcsán elhangzott, hogy nincs jogi hézag, a 266-os és a
továbbképzési szabályzat közötti kereszthivatkozások és KTT több határozata kiküszöböli a
jogi hézagot. Az MMK összeállít majd egy kézikönyvet az alkalmazásra vonatkozólag.
A szakmai továbbképzések díja nálunk bruttó 7500 Ft, máshol nettó. Kevesli az MMK az 500
Ft/fő területi hozzájárulást.
A pénzügyi szponzoráció az elmúlt évben nem működött megfelelőképpen.
Elhangzottak a tagozatok beszámolói is: Az Épületgépész Tagozatnak új kezdeményezése
van: Mentori konzultációs gyakorlatot vezettek be. A Geotechnikai Tagozat mélyépítési
segédletet dolgoz ki. A Gépész Tagozat új jogosultságot szeretne, a víztisztítók gépészetével
kapcsolatban.
Szó volt még arról – a Vas Megyei Kamara negyedéves kiadványa kapcsán – hogy a területi
kamarák élete is megjelenhetne a Mérnökújságban.
Az MMK Országos Mérnökbált szeretne szervezni a Műszaki Egyetemen; a fiatalok részére
sétáló féláras sétáló jeggyel.
A Mérnök Igazolvány kiosztásra került a Választmány tagjainak, (jelenleg már a kamara
minden tagja számára rendelkezésre áll) amely a rányomtatott úgynevezett QR kód révén
lehetővé teszi, hogy tulajdonosa a kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő adatokkal
beazonosítható legyen. A kártya, igazolásul szolgálhat kedvezmények igénybevételére is, pld:
kedvezményes pénzügyi szolgáltatások, mobiltelefon szolgáltatások, kiadói szolgáltatások és
gépjárművásárlás. Egy petíció aláírását is kérte az MMK attól, aki egyetért vele (az Uniós
beruházások előkészítésére is legyen biztosítva egy adott pénzösszeg)
Az elnöki beszámoló után Németh Gábor kért szót. Elsőként jelezte, hogy számos
megbeszélendő témát gyűjtött össze, melyeket az évzáró ülés alkalmával nem szeretne most
hosszan elővezetni, de kérte a jelenlévőket, hogy következő elnökségi ülés alkalmával
kerüljenek napirendre.
Ezt követően jelezte, hogy – mint az valószínűleg mások előtt is ismert – január 1-től
jelentősen változnak általában az engedélyezési eljárások, ezen belül is a vízjogi létesítési
engedélyezési eljárás. Javasolta, hogy kerüljön megszervezésre egy hatósági tájékoztató
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rendezvény a Kamara szervezésében. Személyes kapcsolat és téma révén erre Janák Emilt
kérte fel, mint a Vízgazdálkodási Szakcsoport vezetőjét. Felvetette még, hogy esetleg szóba
jöhet a többi engedélyezési eljárás ismertetése/hatóság bevonása egy közös rendezvény
kapcsán, nem csupán a vízügyes szakirányra leszűkítve.
Következőként elővezetett egy kamarai etikai kérdéseket felvető esetet, kérve a jelenlévők
állásfoglalását. Az esetismertetést követően rövid eszmecsere és vita alakult ki az elnökség
tagjai között arról, hogy egy közműszolgáltató felajánlhatja-e, egy Beruházónak, hogy ingyen
elkészíti a terveket. A vita azzal zárult, hogy a kérdést az új jogi szolgáltatás keretében fogja
felvetni Kamaránk, amelyet Németh Gábor elnökségi tag állít össze.
Németh Gábor a vita végén felvetette azt is, hogy a kérdőívek kiértékelésére is szánjon időt az
elnökség januárban.
Németh Gábor jelezte még, hogy a készítés alatt álló fórum rovat üzemeltetési kérdése még
nem került megtárgyalásra, holott jövő év első napjaiban szándékunkban áll elindítani a
fórumot. Végül Bartal György elnök azt javasolta, hogy erre a fórum próbaüzeme során
térjünk vissza, mely a két ünnep között, legkésőbb január első napjaiban esedékes.
2. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Barcsai Éva Magdolna titkár Az elmúlt időszakban tagfelvételi kérelmet senki nem
nyújtott be, 1 fő kérte felfüggesztett tagsági viszonyának helyreállítását.


Tervezői és szakértői jogosultság meghosszabbítása iránti kérelmet 2 fő nyújtott be,
mivel továbbképzési kötelettségüknek eleget tettek, egyéb kifogás pedig nem merült
fel, jogosultságuk meghosszabbításra került. (a nevek és a jogosultságok ismertetésre
kerültek)



Új tervezői, ill. szakértői jogosultság iránti kérelmet 4 fő nyújtott be, közülük 3 főnek
megfelelő a szakmai gyakorlata és a szakmai végzettsége is, 1 főnek hiányos a szakmai
referenciája, így tőle hiánypótlást kért a titkárság.



Az elmúlt időszakban fellebbezés nem érkezett Kamaránkhoz.

Az elnökség a titkári ismertetés után 2 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető 1. sz.
mellékletét képezik.
3. Napirendi pont: Egyebek
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Egyéb napirendi pont nem lévén, az elnök mindenkinek megköszöni az éves munkáját,
mindenkinek jó étvágyat, és boldog ünnepeket kívánva az ülést bezárja.
Kitűzött feladatok teljesülése, új feladatok kijelölése
Az előző elnökségi ülésen rögzített feladatok teljesülése:
téma
Továbbképzési

tájékoztató

anyaghoz

kiegészítő anyag készítése
MMK-nak küldendő levélhez kiegészítés
A titkári értekezleten elhangzottakról
szóló kamarai körlevél kiküldése

felelős

határidő

teljesülés

Dr. Szép János

2015. dec. 14.

Bartal György

2015. nov. 20.

teljesült

Titkárság

azonnal

teljesült

Nem
teljesült

A mostani elnökségi ülésen felvetett kérdések, felelősök, határidők:
téma
Hatósági tájékoztató szervezése a vízjogi
engedélyezési eljárás változásai kapcsán

felelős

határidő

Janák Emil

2016. január 15.

Fórum rovat véglegesítése, próbaüzem,

Bartal György,

üzemeltetés kialakítása

Németh Gábor

Tájékoztató összeállítása az MMK KBT-

Barcsai Éva, Németh

Konferenciájáról

Gábor

2016. január 10.
2016. január 15.

- kmf. –
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