EMLÉKEZTETŐ
Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2016. szeptember 19. napján, 1330
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 határozatképes. A határozatok jelen emlékeztető mellékletében találhatók.
Az elnökségi ülésről hiányzó elnökségi tagok:
Dr. Baksai Róbert
Dr. Bárdi Pál
Nyitrai Zsolt
Jelenlévők a napirendet elfogadták.
Az elnökségi ülés napirendje:
1.

Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről
 Miniszterelnökségi pályázat
 Általános Rendezési Tervet megalapozó közlekedési Tanulmány
 20 éves jubileumi megemlékezés
Bartal György elnök

2.

A Vas Megyei Mérnöki Kamara pénzügyi támogatásról szóló felhívása
Bartal György elnök

3.

Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.
Barcsai Éva Magdolna titkár

4.

Egyebek

1400 – 1530 óráig
5.

Tájékoztatás az Építészeti és Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszer

(ÉMTSZR) aktuális állapotáról
Kovács István MMK alelnök
Bartal György elnök köszöntötte a megjelent elnökségi tagokat, és elmondta, hogy
rendhagyóan alakul a mai elnökségi ülés, mert Kovács István, az MMK alelnöke regionális
tájékoztatót tart a évek óta készülő, és most a finisben lévő ÉMTSZR állapotáról. Rajtunk
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kívül Vas és Zala megye kapott még meghívást, de a Zala megyeiek nem jönnek, Vas megye
3-4 fővel képviselteti magát.
1. Napirendi pont: Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről
Bartal György elnök


Miniszterelnökségi pályázat

A Miniszterelnökséggel megkötöttük a szerződést, már átutalták a pénzt is (4.990.272 Ft),
így el kell kezdenünk a pályázati célokat aprópénzre váltani: szakmai továbbképzések
szervezése, informatikai fejlesztés, szakmai közösségi élet fejlesztése. Gyűjtjük a
bizonylatokat, februárban kell tételesen elszámolni.
 Általános Rendezési Tervet megalapozó közlekedési Tanulmány
A Város már régóra mondja, hogy a Mérnökműhellyel akarja az ÁRT-t megcsináltatni. Erre
vonatkozóan a közeljövőben jönni fog árajánlatkérés a Kamarához. A múlt héten csütörtökön
hármasban (Somfai Andrással, Csejtei Györggyel) volt egy beszélgetésünk, ahol abban
maradtunk, hogy összeállítunk egy megvalósítási tervet, ill. hogy a szakági munkák elvégzésére a
szakcsoport vezető által javasolt személy kapjon felkérést.
Németh Gábor hozzászólása: Az Elnökség korábbi ülésén rögzítette, hogy próba jelleggel a
korábbi, a Mérnökműhely működését szabályozó javaslatban megfogalmazottak szerint jár el.
Ebben többek között az áll, hogy mindenkinek a részvételét lehetővé kellene tenni elvileg, vagy
tevékeny státuszúként, vagy véleményezőként; a szakcsoportvezető nem ismerhet minden tagot
szakmailag.
Miklósi Attila hozzászólása: Inkább azt támogatnám, hogy a szakcsoport vezető és az elnökség
döntse el, ki dolgozik benne. Azokat a kollégákat kellene bevonni, akik napi szinten csinálnak
ilyen munkákat. Amit viszont nem látok, az az, hogy a terv részleteit (hosszú távú szabályozási
vonalak, stb.) hogyan lehet majd a Mérnökműhely keretein belül megcsinálni.
Bartal György: Látom, ennek az átbeszélésére több idő kell. Elnézést azoktól, akiket most
lelőttem a hozzászólásban, de ez fajsúlyosabb annál, hogy 5 percben lerendezzük, ezért ennek a
témának egy önálló elnökségi ülést fogunk szentelni a jövő hónapban; javasolom, hogy ezt most
itt napoljuk el, és térjünk át a következő témára.

 20 éves jubileumi megemlékezés
Szóba került, hogy a Kamaránk, megalakulásának 20. évfordulóját ünnepli idén, így a mostani és
korábbi tisztségviselőket meghívnánk egy ebédre, vagy vacsorára. Ez létszámilag kb. 36 főt
jelent.
Baross Károly hozzászólása: Kicsit kötetlenebb formában javasolom megtartani, pld. a vizes
csónakházban, ahol lehetne esetleg főzni is, és több lehetőség lenne a beszélgetésre.
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Németh Gábor hozzászólása: Az ilyen alkalmak visszatekintésre is jók, vegyünk fel napirendi
pontként az étkezés előtt egy eszmecserét, ahol mindenki megfogalmazhatja, hogyan értékeli a
Kamara szerepét, annak változását az elmúlt 20 év folyamán.

2. Napirendi pont: A Vas Megyei Mérnöki Kamara pénzügyi támogatásról szóló felhívása
Bartal György, elnök: A Vas Megyei Mérnöki Kamara keresett meg azzal, hogy egy köztéri
szobrot szeretnének állítani Hollán Ernő emlékére, aki Szombathely szülötte, és ehhez kérnének
hozzájárulást, mert a szobor állítás költsége kb. 20 millió Ft.

Az elnökség tagjai között ezt követően véleménykülönbség alakult ki arról, hogy jó
visszhangja lenne-e a tagok között egy más Kamarának történő gáláns felajánlásnak, ill.
hogy milyen összegben lehetne ehhez hozzájárulni, annak ismeretében, hogy a
költségvetésünk meglehetősen ki van centizve.
A vita végül Baross Károly hozzászólásával zárult, aki elmondta, hogy a felhívás az
összes területi Kamarához és az MMK-hoz is megérkezett, tehát érdemes megvárni, hogy
az MMK és a többi Kamara mit szól hozzá, és csak utána dönteni.
Bartal György még hozzátette, hogy fel lehet fogni úgy is, hogy egy kiemelkedő mérnök
emlékének állítanának emléket, aki történetesen Szombathely szülötte, és ehhez járulnánk
hozzá, emelve ezzel is a mérnökök társadalmi elismertségét.
3. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Barcsai Éva titkár
A titkár felolvasta azon tagok névsorát (8 fő), akiknek az elmúlt időszakban járt le a
jogosultságuk, ezek – egyéb kizáró ok híján – meghosszabbításra kerültek.
Az elmúlt időszakban 3 fő kérte tagfelvételét, 3 fő pedig új jogosultság kiadását kérte.
Fentiek alapján az elnökség 2 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető mellékletét
képezik.
4. Napirendi pont: Egyebek
 Miklósi Attila: Sajnálatos hírt kell közölnöm: Ring László tervező kollégánk
meghalt az elmúlt héten.
 Dr. Andor Krisztián: A jövő hónap elején megszervezném az első Soproni
Fórumot.
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 Németh Gábor: Az Év Mérnöke Díjjal kapcsolatban meg kellene keresni az
érintett felsőoktatási intézményeket, ill. azok diákjait.
Az előző elnökségi ülésen (július) rögzített feladatok teljesülését nem volt idő tárgyalni, így
ezt, és a mostani elnökségi ülésen felvetett kérdések felelőseit, a határidőket az októberi
rendkívüli elnökségi ülésről készítendő emlékeztető fogja tartalmazni.
5. Napirendi pont: Tájékoztatás az Építészeti és Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási
Rendszer (ÉMTSZR) aktuális állapotáról
Kovács István MMK alelnök
Kovács István alelnök köszöntötte a jelenlévőket, majd kivetítő segítségével mutatta be az
ÉMTSZR jelenlegi készültségi fokát. Elmondta, hogy 2 Kormányhatározat is született arról,
hogy ezt meg kell csinálni. A soron következő határidő december vége, de december elejére
szeretnék a kész anyagot letenni a kormány asztalára. November végén lesz egy
küldöttgyűlés, ahol bemutatják a küldötteknek a kvázi kész anyagot.
Ezt követően Kovács István ismertette a 9 tervezési fázisból álló, közel kész
munkadokumentumot.
Az ismertetés közben, és azt követően az alábbi észrevételek, hozzászólások érkeztek a győri
és a szombathelyi Kamara elnökségi tagjaitól:
 amennyire tudható, a tervezők nem értesültek az anyag kidolgozásáról, nem tudják,
mit építettek be a rendszerbe; akkor érzik magunkénak, ha hozzá lehet szólni a
készülési folyamathoz. Egy ilyen bonyolult rendszernél csak egyedi mintapéldákon
lehetne nyomon követni, hogy struktúrájában és számszakilag megfelelő-e. A látottak
alapján az látszik, hogy a struktúra elég merev, sok befolyásoló tényezőt nem tud
figyelembe venni (pld: megrendelők, alvállalkozók közötti különbségek, országon
belüli távolságok, stb.), és az arányok sem jók, mert az engedélyes tervre sokkal több
energia fordítódik a valóságban, mint a táblázatban megjelenő 17%.
 a külföldi tapasztalatok figyelembe vétele és mintapéldákon való tesztelés szükséges
lenne.
 a vállalási árak alakításánál a 0,7-es szorzó indokolatlan önkorlátozásnak tűnik, és
fenn áll a veszélye, hogy a szabályozásból most kimaradt jelentős szakágak (utas,
vizes tervezés, környezetvédelem, stb.) később nem tudnak majd bekerülni, mert nem
lesz háttér szövetséges. Az árképzés végén alkalmazható korlátlan árengedmény az
egész bonyolult rendszert felülírja.
 sehogy nem kezeli a rendszer azt, hogy a maszekoló (főállású munkahelyén,
munkaidejében saját munkát végző) és az irodát fenntartó társaság ugyanazt az árat
alkalmazza.
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 amíg a mérnököknek a díjazására van ajánlás, addig a cégek díjazására nincs, mivel a
Kamarának a tervező cégek tekintetében nincs intézkedési hatásköre. Ugyanakkor a
tervezési munkák túlnyomó részét tervező cégek és nem egyéni tervezők végzik. Ezen
cégeken nem lehet számon kérni az árképzést.
A hozzászólások, ill. észrevételek alapján Kovács István az alábbiakkal zárta az ismertetőt:
 a szakmai munka általában a Tagozatokon folyik, de a szakcsoportok (a Tagozatokon
keresztül) már évekkel ezelőtt bekapcsolódtak, ill. bekapcsolódhattak a munkába.
 Németországban az a cég tervezhet, ahol az alkalmazotti és/vagy tulajdonosi kör 50%nak van tervezői jogosultsága. Magyarországon ez nincs így, ami régóta akut
probléma.
 a dokumentáció a magas és mélyépítés, ill. a sajátos építmények egy részének a
tervezési

munkáit

tartalmazza,

a

vonalas

létesítmények

(autópálya,

folyamszabályozás, vasút, stb.) tervezésére nem alkalmazható.
 A számítási rész már most fent van az MMK honlapján, a szöveges rész pdf-ben fog
kiküldésre kerülni a küldöttgyűlés előtt 2 héttel.
 a bevezetésre kerülő ÉMTSZR nem egyik napról a másikra, hanem hatályba lépését
követően kb. 3 év múlva fog eléggé ismertté válni, de nem szabad lemaradnunk az
EU-ban tervező mérnökökhöz képest. Ha ez a rendszer most nem fogadódik el, akkor
soha.
Bartal György elnök megköszönte a tájékoztatót, a jelenlévőknek pedig az aktív részvételt.
Egyéb napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést bezárja.
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