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EMLÉKEZTETŐ 

 

Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2016. július 11. napján, 14 órai 

kezdettel tartott elnökségi üléséről.  

 

Az ülés helye:  Győr, Csaba u. 16. (II. emelet 201/a.). 

Jelen vannak:   Mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Az Elnökségi ülés még éppen határozatképes. A határozatok jelen emlékeztető mellékletében 

találhatók. 

Az elnökségi ülésről hiányzó elnökségi tagok:  

Dr. Andor Krisztián  

Dr. Szép János 

Dr. Baksai Róbert 

Pausits Gábor 

Jelenlévők a napirendet elfogadták.  

 

Az elnökségi ülés napirendje: 

1. Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről 
 Miniszterelnökségi pályázat 

Bartal György elnök 
 

2. Hogyan tovább Kamara? 
Németh Gábor elnökségi tag 
 

3. Tiszteletdíj 
Bartal György elnök 

 
4. 2017. évi költségvetés 

Bartal György elnök 
 
5. Év Mérnöke díj 

Bartal György elnök 
 

6. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.  
Barcsai Éva Magdolna titkár 
 

7. Egyebek 
 

Bartal György elnök köszöntötte a megjelent elnökségi tagokat, megállapította, hogy a 

létszám alapján a határozatképesség megvan, a távollévők jelezték távolmaradásukat, majd az 

ülést megnyitotta.  
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1. Napirendi pont: Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről  

 Miniszterelnökségi pályázat 

Bartal György elnök 

A Miniszterelnökség számára az utolsó javított verziót (szakmai program, pénzügyi terv, 

pénzügyi ütemezés és nyilatkozatok) június 28-án küldtük be, erre várjuk most a 

visszajelzést. Az igényelt összeg 4.990.272,- Ft-ra jött ki. A kért összeget a szakmai 

továbbképzések szervezésére, informatikai fejlesztésre és szakmai közösségi élet 

fejlesztésére kértük. 

 

2. Napirendi pont: Hogyan tovább Kamara? 

Bartal György elnök megköszönte az elnökségi tagoknak, hogy a Németh Gábor által leírt 

javaslatokra aktív volt a visszajelzés. Ezt követően az elnökség pontonként tárgyalta a 

javaslatokat, a jelenlévő elnökségi tagok valamennyien elmondták a véleményüket arról, 

hogyan látják a javaslat bevezethetőségét, gyakorlati megvalósíthatóságát, Németh Gábor 

pedig az egyes pontokat részletesebben, példákkal illusztrálva fejtette ki, a félreértések 

elkerülése érdekében, és javasolta, hogy a témát az egész tagsággal érdemes lenne 

megismertetni. 

Az elnökség hosszas latolgatás után a javasolt pontok kapcsán az alábbiakban maradt: 

 Határozottabb kamarai fellépés kommunikálása 

Az elnökség egyetért a kommunikáció hatékonyságának javításával, és megbízza 

Németh Gábort, hogy alkossa meg azt a levéltervezetet, amit e tárgyban a tagság, 

ill. a szakmagyakorlók számára hírlevél/körlevél formájában megküldeni gondol, 

és a következő elnökségi ülésre, megtárgyalásra, hozza be. 

 Kritikus szabályok tudatosítása 

Amennyiben ez figyelemfelhívást, tájékoztatást jelent, azaz a műszaki 

szabályozások, szakmai irányelvek és szakterületi jogszabályok változásaira hívja 

fel a figyelmet, vagy ezek értelmezésében nyújt segítséget a szakmagyakorlóknak, 

az esetben az elnökség egyetért a bevezethetőséggel. 

 Kamarai határozatok intézményének bevezetése 

 Kamarai ajánlások intézménye 

 Kamarai egyeztetési eljárás intézménye 

Az elnökség véleménye fenti három javaslat esetében az volt, hogy a Kamara 

nyitott ezekre a kérdésekre, ha lesz erre igény, vagy ilyen jellegű konkrét 

probléma, akkor azt az elnökség tárgyalni fogja. Többen hangsúlyozták, hogy a 

Kamara elsődleges feladata a segítségnyújtás, és nem a szankcionálás. Németh 
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Gábor mindemellett felhívta a figyelmet, hogy – megítélése szerint – a 

szankcionálásnak is kell, hogy legyen helye, hiszen minden szabályozás, mely a 

többség érdekeit hivatott szolgálni, csak úgy életképes és tartható-tartatható be, ha 

a többség érdekeit nem szem előtt tartók számára visszatartó erő is létezik – az 

egész jogrendszerünk ezen elven alapul. 

 Kamarai meghallgatás intézménye 

Az elnökség véleménye szerint erre most még nem érett a helyzet, ill. többen 

aggályosnak tartanák a bevezetését. A tagok felé előbb a határozottabb kamarai 

fellépést kell kommunikálni. 

 Jogi „forró drót” szolgáltatás 

Az elnökség véleménye egyöntetű volt abban, hogy ez elsősorban költségvetési 

kérdés, de megoszlott abban, hogy valós igény lenne-e erre. Megállapodás 

abban született, hogy előbb ezen szolgáltatást biztosítani képes és kész 

személyt kell találni, azt követően pedig a finanszírozást biztosító fedezetet a 

költségvetésben. 

 Tagi minősítő rendszer bevezetése 

Az elnökségi tagok közül néhányan kifejezetten elleneznék, mások – ha a 

minősítés csak pozitív diszkriminációt jelent – hasznosnak tartanák; végül az a 

döntés született, hogy erre a kérdésre a későbbiekben lesz érdemes visszatérni. 

 

3. Napirendi pont: Tiszteletdíj  

Bartal György elnök: A szűkös költségvetési keretre hivatkozva az elnök egy szerényebb 

összeg szétosztására adott javaslatot az elnökségi és bizottsági tagok féléves munkájának 

jelképes elismeréseként. 

Egy módosító hozzászólás, ill. két észrevétel után az elnökség a tiszteletdíj módosított 

felosztását elfogadta. A határozat jelen emlékeztető mellékletét képezi. 

 

4. Napirendi pont: 2017. évi költségvetés  

Bartal György elnök 

A 2017. évi költségvetés tervezetét az elnök előzetesen megküldte az elnökségi tagoknak.  

Az elnökség tagjai a személyi kiadásokra és annak tartalmára kérdeztek rá, amelyet az 

elnök, ill. az érintettek ismertettek. Az elnökség ezzel kapcsolatban módosítást nem 

javasolt. A 2017. évi költségvetés tervezésére / átstrukturálására vonatkozóan az elnök 

további javaslatokat vár. 
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5. Napirendi pont: Év mérnöke díj  

Bartal György elnök  

A díj odaítélésére vonatkozó szabályzat tervezetet, amelyet Bogár Zsolt elnökségi tag 

dolgozott ki, korábban már elfogadtuk, most Németh Gábor dolgozta ki az Év mérnöke díj 

emléktárgy koncepcióra vonatkozó pályázati kiírást, amelyet az ülés előtt minden 

elnökségi tag megkapott elektronikusan véleményezésre. 

Az elnökség a kiírást megfelelően kidolgozottnak találta, és döntött abban, hogy fel kell 

venni a szóba jöhető felsőoktatási intézményekkel a kapcsolatot a pályázat meghirdetése 

érdekében. Ezen feladat az elnökségben lévő két egyetemi oktató, dr. Andor Krisztián és 

dr. Szép János  számára látszik testreszabottnak – kollegiális kapcsolataik alapján. 

 

6. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések 

Barcsai Éva titkár  

A titkár felolvasta azon tagok névsorát (2 fő), akiknek az elmúlt időszakban járt le a 

jogosultságuk, ezek – egyéb kizáró ok híján – meghosszabbításra kerültek.  

Az elmúlt időszakban 2 fő kérte tagfelvételét, 1 fő pedig új jogosultság kiadását kérte. 

 

Fentiek alapján az elnökség 2 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető mellékletét 

képezik. 

 

7. Napirendi pont: Egyebek 

 
Az előző elnökségi ülésen rögzített feladatok teljesülése: 

téma felelős határidő teljesülés 

Javaslati szintű belső szabályozás 

kidolgozása az etikus magatartást 

sértő szakmagyakorlókkal szembeni 

fellépés hatékonyabbá tételére 

Németh Gábor 2016. 07. 11. igen 

Esettanulmány készítése egy 

statikai tervről (fércmunkáról), a 

fórum rovatban történő 

közzétételhez 

Dr. Baksai 

Róbert 
2016. 07. 11. nem 

Az országos EFSZ és egy esetleges 

helyi szabályozás közötti 

jogszabályi hierarchia tisztázása 

Barcsai Éva, 

Bartal György 
2016. 07. 31 részben 
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A 2016. évi Miniszterelnökségi 

pályázati anyag kiegészítése, 

módosítása 

Bartal György 

Titkárság 
2016. 07. 01. igen 

Szponzorációval kapcsolatos 

megbeszélés az Év Mérnöke díjjal 

kapcsolatban 

Bartal György 2016. 08. 31. részben 

Írásos véleményezése a gondolatok, 

javaslatok a mérnök kamara 

jövőbeni tevékenységére c. Németh 

Gábor által készített vitaanyagnak 

Minden 

elnökségi tag 
2016. 06.24. részben 

 

A mostani elnökségi ülésen felvetett kérdések, felelősök, határidők: 

téma felelős határidő 

Esettanulmány készítése egy statikai tervről 

(fércmunkáról), a fórum rovatban történő 

közzétételhez 

Dr. Baksai 

Róbert 
2016. 08. 31. 

Az országos EFSZ és egy esetleges helyi 

szabályozás közötti jogszabályi hierarchia 

tisztázása 

Barcsai Éva, 

Bartal György 
2016. 08. 31 

Szponzorációval kapcsolatos megbeszélés az Év 

Mérnöke díjjal kapcsolatban 
Bartal György 2016. 08. 31. 

A tagság felé kiküldendő levéltervezet a 

Határozottabb kamarai fellépés kommunikálására 
Németh Gábor 2016. 08. 31. 

 

Egyéb napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést bezárja, mindenkinek jó pihenést kívánva. 

 

 


