
EMLÉKEZTETŐ 

Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2016. február 15. napján, 14 órai 

kezdettel tartott elnökségi üléséről. 

Az ülés helye: 

Jelen vannak: 

Győr, Csaba u. 16. (II . emelet 201 /a.). 

Mellékelt jelenléti ív szerint 

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

Jelenlévők a napirendet elfogadták. 

Az elnökségi ülés napirendje: 

1. Tájékoztatás 

• 1567/2015 (IX. 4.) Korm. Határozat 

• Magyar Urbanisztikai Társaság 

• Miniszterelnökségi Pályázat 

Bartal György elnök 

2. Továbbképzések 

Dr. Szép János alelnök 

3. Fórum 

Németh Gábor elnökségi tag 

4. 2016. évi költségvetés 

Bartal György elnök 

5. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések 

Barcsai Éva Magdolna titkár 

6. Egyebek 

Bartal György elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a létszám alapján 

éppen határozatképes az ülés, ill. a napirend szerint megyünk végig a megtárgyalandó 

kérdéseken. Aki az elnökségi ülésre napirendi pontot szeretne javasolni, az lehetőleg 1 héttel 

az ülés előtt szóljon. 

1. Napirendi pont: Tájékoztatás 

Bartal György elnök az alábbiakról tájékoztatta az Elnökséget: 

1567/2015 CIX. 4.) Korm. Határozat: 



Az 1567/2015 Korm. Határozat és a 456/2015-ös Kormányrendelet megjelenése után 

- amely a 300 m2 alatti hasznos alapterületű lakóépületek építési engedélyezése 

helyetti bejelentési kötelezettségről szól - az MMK állásfoglalást adott ki. Ezt az 

állásfoglalást 3 államtitkárságra küldték meg, kérték a felülvizsgálatát, és leírták a 

benne rejlő buktatókat. Kérték a Kormányt, hogy az Építészkamara mellett a 

Mémökkamarával is egyeztessen a kérdésről, mert a lakóházak energia hatékonysága 

ill. épületgépészeti szakszerű tervezése nagyon fontos a jövő szempontjából. Az 

állásfoglaláshoz swot elemzést mellékeltek. 

Magyar Urbanisztikai Társaság 

A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) megyei szervezetének elnöke Keresztes 

Sándor lett, aki egyeztetést kért a Kamarától. Ez lehet majd a későbbiekben 

Mémökműhelyes téma is. 

Bogár Zsolt konkrét példát kért arra vonatkozóan, milyen kapcsolódás lehet a MUT és 

az MMK között. 

A MUT is és a Baross Gábor klub is városfejlesztéssel foglalkozik, ebbe folyhatna 

bele a Mémökműhely. Van olyan tagunk, aki a kamara mellett mindkét társaságnak is 

tagja. 

A MUT összehívott egy megbeszélést, amelyre meghívta a Mérnök Kamarát, az 

Építész Kamarát, az Építésfelügyeletet és a Főépítészt is. A megbeszélésnek nem volt 

konkrét célja, inkább vélemények hangzottak el. 

A zárszó az volt, hogy ÉK és a MK tegyen hivatalos lépéseket az építési engedélyezési 

eljárás egyszerűsítéséhez kapcsolódó ellentmondások feloldására. 

Bogár Zsolt elmondta, hogy az ÉK javaslata - hogy az építtetőnek többször ki kell 

hívnia az építészt az építkezés ideje alatt - elfogadásra került. 

Miniszterelnökségi Pályázat 

Az elnök beszámolt arról, hogy a beszámoló a határidő előtt megküldésre került az FB 

elnökének és a Miniszterelnökségnek, ahonnan kértek még egy kiegészítést, amely 

szintén megküldésre került. 

Ezt követően az elnökség tagjai azt vitatták meg, hogy a pályázati pénzből beszerzett 

számítástechnikai eszközök hová kerültek, ill. kerülnek. 

Németh Gábor kifogásolta, hogy a beszerzett laptopokat pillanatnyilag nem használja 

senki, ezért az elnökség minden tagja gondolkodjon azon, hogy hogyan lehetne 

legjobban hasznosítani ezeket a gyorsan amortizálódó eszközöket. 
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2. Napirendi pont: Továbbképzések 

Dr. Szép János alelnök távolléte miatt Bartal György elnök beszélt röviden a 

továbbképzéssel kapcsolatos aktualitásokról. 

A továbbképzés témájában még az elmúlt évben ígért kiegészítő tájékoztató anyagot Szép 

János (GYIK- anyag: Gyakran ismételt kérdések) elkezdte egyeztetni. 

Az idei évi szakmai továbbképzési listát, amelyből a szakcsoportok választhatnak, 

körbeküldte a szakcsoportoknak. A statikusokkal volt gond, mert ott csak májusra lesz 

kidolgozott új oktatási anyag. 

A márciusi ülésre a szakcsoport vezetők is meghívást kapnak, elmondhatják az ezzel 

kapcsolatos észrevételüket. 

Németh Gábor beszélt arról, hogy az oktatás témájában korábban írt javaslatokra, 

észrevételekre, de más témában is - amelyeket az MMK részére megküldtünk -

semmilyen visszajelzés nem érkezett; ez rossz hatással van a területen dolgozó tagokra, 

így nincsenek motiválva. Jó lenne közvetíteni az MMK felé, hogy a visszajelzésekre nagy 

szükség lenne. 

Bartal György kifejtette, hogy a a területekről érkező észrevételek legtöbb esetben a 

fötitkárságra mennek, így nekik kellene instruálni. 

Végül a beszélgetés azzal zárult, hogy az egyébként is közelgő küldöttgyűlésen ezt a 

témát szóba lehet majd hozni, ha másként nem, személyes beszélgetések során. 

3. Napirendi pont: Fórum 

Németh Gábor elnökségi tag beszámolt arról, hogy a fórum február l-én indult, erről 

mindenki kapott tájékoztatót. Néhány technikai nehézség adódott, ezt sikerült megoldani. 

Két hét alatt kb. 43 regisztráció érkezett. Sem az elnökség tagjai, sem a szakcsoport 

vezetők nem regisztráltak (néhány kivételtől eltekintve), ami elfogadhatatlan. Összesen 2-3 

bejegyzés érkezett, azaz az aktivitás gyakorlatilag nulla. A soron következő taggyűlés ne 

szokványos taggyűlés legyen, hanem stratégiai megbeszélés, hogy olyan Kamarát akar-e a 

tagság, mely csupán a jogszabályi feladatait teljesíti, vagy egy élő kamarát, mely dolgozik 

a tagjai érdekeiért. Utóbbi csak úgy lehetséges, ha maguk a tagok is aktívan 

bekapcsolódnak a kamarai életbe. 

Az elnökség tagjai ezt követően arról beszélgettek, hogy a tagok számára újszerű a 

továbbképzés, a hozzá kapcsolódó kérdőív, és a fórum is. Ha kommunikációs eszközként 

fogjuk fel a Fórumot, akkor várhatóan a regisztrációs ill. bejegyzési arány is javulni fog. 
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Nehezen függetlenítik a tagok magukat a kötelező hatástól is. A Taggyűlésen való részvétel 

is fokozatosan csökken, az utóbbi 10 évben alig érte el a szükséges 10%-ot. 

Végül az elnökség tagjai abban maradtak, hogy a felhívás a fórum létrejöttéről 2 hetente 

megköröztetésre kerül. 

4. Napirendi pont: 2016. évi költségvetés tervezet 

Bartal György elnök elmondta, hogy a 2015. évi beszámolót és a 2016. évi tervezetet 

mindenki megkapta. A 2015. évi beszámolót majd a Taggyűlés fogja elfogadni, előtte , az 

elnökségi ülésen, amely a taggyűlés előtt 2 nappal lesz megtartva, az elnökségnek is el 

kell majd fogadni . A 2015. év negatívan zárult. 

Dr. Baksai Róbert jelezte, hogy hiba van a számokban, a 2014-ről áthozott tartalék 

vonatkozásában, ezt javítani kell. 

Ezt követően az elnökség a 2016. évi tervezet kiadási és bevételi oldalát soronként 

megtárgyalta. A tervezethez írásos javaslat (az átstrukturálásra) az elnökség tagjaitól két 

hónap alatt nem érkezett. 

A 2016. évi tervezet tárgyalása során az elnökség tagjai elmondták a véleményüket, ill. 

észrevételüket arra vonatkozólag, hogy hogyan lehetne növelni a megtakarítást (bérlés 

helyett ingatlanvásárlás, megbízási díjak csökkentése), vagy növelni a bevételt (tagok 

toborzásával, a szakmai továbbképzés díjának emelésével, eladható szolgáltatások 

nyújtásával, Mérnökműhelyi bevételekkel). Elhangzott, hogy a bevételek csökkenése 

tendenciának tűnik. Felvetődött az is, hogy egy-egy mínuszos évet is be lehetne tervezni, 

hiszen a korábbi évek megtakarítása fedezné a hiányt; ennek ellenére nem szabad a 

megszokások alapján leírni a számokat már ebben az évben sem. 

Bartal György elnök végül azt javasolta, hogy a 2016. évi költségvetés tervezethez még 2 

hétig várja az elnökség tagjainak a javaslatait, ezt követően az FB-nek kell megtárgyalnia 

ill. előzetesen ki kell küldeni a tagoknak a taggyűlés miatt. Azt is javasolja, hogy 

alapjaiban maradjon meg a 2016-os tervezet, néhány korrekcióval, e mellett a 2017. évi 

tervezetet már ez évben elkezdi az elnökség átstrukrurálni. A következő elnökségi ülés elé 

egy javított költségvetés verzió kerül, az oktatási bevételek tekintetében két alternatívával. 

5. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések 

Barcsai Éva titkár 

A titkár felolvasta azon tagok névsorát (6 fő), akiknek az elmúlt időszakban járt le az 5 

éves továbbképzés teljesítésére vonatkozó kötelezettségük, és miután ennek eleget tettek, 

jogosultságuk - egyéb kizáró ok híján - meghosszabbításra került. 

4 



Az elmúlt időszakban 1 fő nyújtott be tagsági viszonyának megszüntetése iránti kérelmet, 

3 fő kérte tagfelvételét, 2 fő pedig új jogosultság kiadását kérte. 

Fentiek alapján az elnökség 4 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető mellékletét 

képezik. 

6. Napirendi pont: Egyebek 

Az utolsó napirendi pontban a következő témák kerültek megbeszélésre: 

• Taggyűlés 

A Taggyűlés április 20-án lesz, a Városháza felújított dísztermében. 

• Mémökműhely 

A Mémökműhely tevékenységének szabályozására Németh Gábor működési 

szabályzat tervezetet dolgozott ki , ez megküldésre került minden elnökségi tag 

számára. Megvitatására, véleményezésére, elfogadására a márciusi elnökségi ülésen 

kerül majd sor. Németh Gábor nyomatékosan kérte a jelenlévőket az anyag 

átolvasására az érdemi megtárgyalás érdekében. 

• Építési szakcsoport 

Dr Andor Krisztián elmondta, hogy építési szakcsoport leendő tagjainak egy része 

összeült, és aláírtak egy nyilatkozatot arról, hogy szakcsoportot kívánnak alakítani. 

Bartal György elmondta, hogy úgy kell alakuló ülést tartani, hogy előtte értesíteni kell 

erről a tagságot, hogy aki szeretne, csatlakozni tudjon, és a Tagozat képviselőjét is 

meg kell hívni, és ezt követően meg kell alkotni az ügyrendet, a már működő 

szakcsoportok ügyrendjének mintájára. 

• Előző elnökségi ülésen tárgyalt témák, felelősök, határidők átnézése 

Az előző elnökségi ülésen rögzített feladatok teljesülése: 

téma felelős határidő teljesülés 

Hatósági tájékoztató szervezése a 

vízjogi engedélyezési eljárás, ill. a Janák Emil 2015 . február részben 
10. 

KET változásai kapcsán 

Továbbképzési tájékoztató 

anyaghoz kiegészítő (GYIK) anyag Dr. Szép János 2016. január nem 
31. 

készítése 

Szakmai továbbképzések idei 

listájának megküldése a Dr. Szép János 2016. január igen 
31. 

szakcsoportok részére 
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A Közbeszerzési Törvény 
Titkárság, és 

változásairól összeállított anyagok 2016. január 
megküldése az elnökség tagjai Bartal György 25 . 

igen 

számára, ill. felrakása a honlapra 
Továbbképzési kérdőívek 

kiértékelése szakmánként és Németh Gábor 2016. február részben 
15. 

előadónként 

Mémökműhely működési 
Németh Gábor 2016. február igen 

szabályzat tervezet kidolgozása 15. 

Továbbképzési kérdőívek 

kiértékelésének és rendszerének 
2016. február Bartal György nem 

megküldése az MMK és a 20. 

Mérnökújság számára 

Statisztika készítése a kamarai 
2016. február Bartal György igen 

bevételek változásáról 5. 

Pályázati pénzek elszámolására 

vonatkozó táblázat megküldése az Bartal György 2016. január igen 
25. 

FB részére 

Németh Gábor elnökségi tag közölte, hogy a hatósági tájékoztató szervezésébe szeretne 

belefolyni, hogy az a mérnökök számára is érthető és hasznosítható legyen. 

A mostani elnökségi ülésen felvetett kérdések, felelősök, határidők: 

téma felelős határidő 

Előadás szervezése a vízjogi engedélyezési Janák Emil, Németh 
2016. március 31. 

eljárás, ill. a KET változásai kapcsán Gábor 

Továbbképzési kérdőívek kiértékelése 
Németh Gábor 2016. március 21. 

szakmánként és előadónként 

Továbbképzési kérdőívek kiértékelésének 

és rendszerének megküldése az MMK és a Bartal György 2016. március 31. 

Mérnökújság számára 

Továbbképzési tájékoztató anyaghoz 
Dr. Szép János 2016. február 29. 

kiegészítő (GYIK) anyag készítése 

Javított 2016 évi költségvetés tervezet, az 

oktatási bevételek tekintetében két Bartal György 2016. március 21 

alternatívával. 
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• Érdekérvényesítő Bizottság 

Az ÉB elnöke segítséget kért a Kamara elnökétől a közlekedésfelügyelettel fellépett 

nézeteltérés rendezéséhez. Bartal György ígéretet tett, hogy a témában hivatalos kamarai 

megkeresés kerül postázásra a Felügyelet felé a Kamara elnökének és titkárának 

aláírásával. 

• Jogsegélyszolgálat: Németh Gábor jelezte, hogy a jogsegélyszolgálathoz szánt 

felvetéseit átbeszélte Kiss Péterrel, az MMK jogászával, aki szerint a témák széles 

körben érinthetik a tagságot, így lesz ezeknek folyománya, várhatóan még február 

folyamán. 

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

Az emlékeztetőt összeállította: Barcsai Éva 

Bartal György, elnök 
J-· ~ (-----

Barcsai Éva Magdolna, titkár 
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