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EMLÉKEZTETŐ 
 

Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2016. 12. 19. napján, 1330 órai 

kezdettel tartott ünnepi elnökségi üléséről.  

Az ülés helye:  Nádor Vendéglő különterme (Győr, Corvin utca 36-38.)  

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 megbeszélése - Elnökség 

2. Évértékelés - Bartal György elnök 

3. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések - Barcsai Éva Magdolna titkár 

4. Egyebek. 

 

1-2. Napirendi pont: Aktuális megyei mérnökkamarai kérdések, 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, és egyben az 

évértékelő beszédét is megtartotta – az első két napirendi pontot összekapcsolva. 

A megyei kamara elmúlt évi eseményeiről, történéseiről:  

 Taggyűlés 

Alacsony részvétellel került megtartásra az éves taggyűlés, és a taggyűlés előtti 

időszakban felvetett témákra is kevés észrevétel, visszajelzés érkezett. 

 Elnökségi ülések 

A tervezett elnökségi ülések mind megtartásra kerültek és mindegyik határozatképes volt, 

azaz, a részvétel megfelelőnek mondható. Az aktivitás és az ötletfelvetés kevés volt, 

kivéve Németh Gábort. 

A Gábor által felvetett ötletek közül a legjelentősebbekről pár szó: 

o A fórum megvalósult és bevezetésre került, azonban a kezdeti, közepesnek 

mondható lelkesedés mára alábbhagyott. 

o A Mérnök Műhelyi (MM) tevékenység kapcsán –kísérleti jelleggel- 

bevezettünk egy új alapszabályt, amelynek jelenleg zajlik a próbája a városi 

ÁRT-hez való kapcsolódás miatt. Éppen ma ment ki körlevél a tagság részére 
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ezzel kapcsolatban: felhívás a munkában való részvételre, a MM keretein 

belül. 

 Miniszterelnökségi pályázat 

Az idei évi pályázati céljainkat elfogadták, a megítélt összeget felhasználtuk, az 

elszámolást január végéig kell benyújtanunk. Információim szerint 2017-ben és 2018-ban 

is lesz még hasonló pályázati lehetőség, ezért kérem az elnökségi tagokat és a szakcsoport 

vezetőket, hogy gondolkodjanak pályázati célokon. 

 Szakmai továbbképzés 

2014-től kezdve mostanáig hagyománnyá vált, hogy évente 2 alkalommal (tavasszal és 

ősszel) 5 szakma számára tartunk szakmai továbbképzéseket. Idén ősszel elmaradt ugyan 

a közlekedési szakcsoport számára a második képzés, érdeklődés hiánya miatt. 

A jövőben szükséges lenne elérni, hogy a szakcsoportok év elején határozzák meg a 

témákat, hogy a tagok számára legyen érdeklődésüknek megfelelő választási lehetőség. 

 Szakcsoporti munka és aktivitás 

A szakcsoporti aktivitás kicsit romlott (kivétel a közlekedési és az újonnan alakult 

építési), működési gondokat érzek ebben. 

A jövőben arra figyelni kell, hogy az Építési Szakcsoport és a Soproni Fórum 

tevékenysége ne keveredjen. 

 Etikai ügyek 

Az elmúlt évben 1 db etikai ügy volt, amely le is zárult.  

Itt szeretném elmondani, hogy az Etikai Bizottság elnöke és a Felügyelő Bizottság elnöke 

meghívottjai az elnökségi üléseknek, számukra a részvétel nem kötelező jellegű, azonban 

mivel gyakran vetődnek fel olyan kérdések az elnökségi üléseken, melyeknek van etikai, 

vagy adott esetben Felügyelő Bizottságot is érintő vonzata, indokoltnak, célszerűnek 

tartom a meghívottak személyes részvételét. 

 Felügyelő Bizottság  

Az FB évente 2 alkalommal ülésezik (taggyűlés előtt és ősszel), ez idén is megtörtént. Az 

FB elnök idén ősszel lemondott a posztjáról és a bizottsági tagságáról is. A személyes 

beszélgetésből kiderült, hogy ez a döntés már régtől fogva érlelődött. Nem sokkal ezután 

Miklósi Attila az elnökségi tagságáról mondott le. 

Az FB-t ki kell egészíteni a tisztújító Taggyűlésen megválasztott póttaggal (Horváth 

Ákos), az elnökség viszont csökkentett létszámmal dolgozik tovább, tekintettel arra, hogy 

a határozatképesség fenntartható a két év múlva esedékes tisztújító taggyűlésig. 
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 Titkárság 

A titkár és a titkárnő egész éves munkáját köszönöm és mindenki másét is, aki a kamara 

működtetéséből részt vállalt. 

 

3. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések  

Barcsai Éva Magdolna titkár: Az elmúlt időszakban tagfelvételi kérelmet 4 fő nyújtott be 

és 1 fő kérte tagsági viszonyának szüneteltetését. 

 Tervezői és szakértői jogosultság meghosszabbítása iránti kérelmet 3 fő nyújtott be; 

mivel továbbképzési kötelezettségüknek 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 azonban az egyik 

jogosultsági kérelméhez kapcsolódó szakmai referenciája nem megfelelő.  

 Az elmúlt időszakban fellebbezés nem érkezett Kamaránkhoz. 

Az elnökség a titkári ismertetés után 4 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető 1. sz. 

mellékletét képezik.  

 

4. Napirendi pont: Egyebek 
 

Egyéb napirendi pont nem lévén, az elnök mindenkinek megköszöni az éves munkáját, 

mindenkinek jó étvágyat, és boldog ünnepeket kívánva az ülést bezárja. 

 

- kmf. – 

 

 

 


