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EMLÉKEZTETŐ 

 

Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2016. november 14. 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 határozatképes. A határozatok jelen emlékeztető mellékletében találhatók. 

Az elnökségi ülésről hiányzó elnökségi tagok és bizottságvezetők:  

Dr Andor Krisztián 

Pausits Gábor 

A hiányzók előzetesen jelezték távollétüket. Jelenlévők a napirendet elfogadták.  

Az elnökségi ülés napirendje: 

 

1. Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről 
 Választmányi ülés - Küldöttgyűlés 
 20 éves jubileumi megemlékezés 

Bartal György elnök 
 

2. Év mérnöke díj 
Bartal György elnök 
 

3. Felügyelő Bizottság beszámolója 
Dr. Baksai Róbert FB elnök 
 

4. 2017. évi költségvetés 
Bartal György elnök 
 

5. Tiszteletdíj 
Bartal György elnök 
 

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

7. Egyebek 
 

1. Napirendi pont: Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről 
Bartal György elnök 

Választmányi ülés – Küldöttgyűlés 

Pénteken, november 11-én volt a Választmányi ülés. Az Elnökasszony és a Kovács István alelnök 

beszélt az ÉMTSZR-ről, az Építészeti és Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszerről 

(ÉMTSZR), amiről nekünk is tartott ismertetőt, és felmerültek ugyanazok az észrevételek, 

amelyek nálunk: a sajátos építményfajták kimaradtak, ezek hogyan kerülnek bele utólag. 
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Ennek ellenére a december 3-i Küldöttgyűlésen szeretnék jóvá hagyatni az építményekre 

kihegyezve, árak nélkül. 

A másik téma a tervezési díj volt; a tervezési díj a beruházás 5%-a lehet. A Vas Megyei 

Mérnöki Kamarának sávos tervezési díj javaslata van. 

A választmányi ülés második felében tájékoztatók voltak, itt számos dolog szóba került: 

a) Munkába állt az Országos Választási Bizottság. Jövő év február végéig kell jelöltet 

állítani. Hogy hogyan, az még nem tisztázott. 2013-ban volt országos tisztújítás, akkor 

a Belügyminisztérium volt a felügyelő szervünk, aki ragaszkodott, hogy megyei 

taggyűlési döntés kell a jelöltállításhoz. A jövő héten lesz országos titkári értekezlet, ott 

is szó lesz erről. 

b) A Közbeszerzési Törvényt befolyásolni szeretnék, módosíttatni, ide embereket várnak, 

fizetségért. 

c) A továbbképzésről Csohány Kálmán számolt be, aki Feilné Zsuzsával járta az országot, 

begyűjteni a tapasztalatokat, véleményeket. Az ipari partnerek bevonása – az 

Elnökasszony szerint – a területi kamaráknál nem működik jól (ezért is lenne jó, ha 

már az év elején tudnánk, hogy mikor milyen oktatások lesznek az évben); a legtöbb 

területen nincs szponzor. 

d) A Műszaki Ellenőrök és a Felelős Műszaki Vezetők szakmai továbbképzésének 

szükségességéről, lehetőségeiről is szó volt. 

e) Megújul az oktatási és szabványügyi testület, ide is várnak embereket. 

f) Elindultak az Operatív Programok, ezek monitorozása működik. 

g) 2018-tól kötelező lesz az e-ügyintézés a kamaráknál is. 

h) Szó volt a mérnökigazolványokról (nálunk a tagság kb. 50%-a vette át) amely kapcsán 

a kedvezmények felülvizsgálata zajlik; és a mérnökkeresőről. 

i) Elindultak a mesteriskolák, túljelentkezéssel. 

j) Reich Gyula beszélt a Víz Világtalálkozóról, amelyen való részvétel ingyenes, de 

regisztrációhoz kötött; kamarai tagoknak még pár hely fenn van tartva. Áder János 

benne van abban az ENSZ elnöke mellett működő tanácsban, ahol vízzel kapcsolatos 

fejlesztési lehetőségekről van szó, évi 300-400 milliárd dollár értékben. 

k) A szombathelyi Hollán Ernő szobor kérdése merült még fel, amelynek a költsége kb. 

20 millió Ft, és amelyre az önkormányzattól és a Honvédelmi Minisztériumtól érkezett 

támogatás, de semmi sem dőlt még el azzal kapcsolatban, hogy a területi kamarák és az 

MMK beszáll-e, és milyen mértékben. 

l) Szó volt még arról, hogy az MMK megalakulásának 20 éves évfordulójára rendezett 

ünnepség január 27-én lesz, a mérnökbál pedig (együtt a Budapesti és Pest Megyei 

Mérnöki  Kamarával) január 28-án kerül megrendezésre. 
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20 éves jubileumi megemlékezés: November 22-én lesz egy ünnepi megemlékezés, 

(kibővített elnökségi ülés) kötetlen beszélgetés, svédasztalos vacsorával a Vízig-es 

gátőrházban. Erre meghívtuk a korábbi évek tisztségviselőit, elnökségi tagjait is. Baross 

Károly alapító elnököt kértük fel egy visszaemlékezés megtartására. A várható létszám 25-

30 fő.  

 

2. Napirendi pont: Év mérnöke díj 
Bartal György elnök  

Az előző elnökségi ülésen szó volt róla, hogy gyűjtsük össze azoknak a nevét, akiknek az 

Év mérnöke díj (két kategóriában: életmű díjként, ill. valamilyen kiemelkedő műszaki 

alkotásért) odaítélhető lenne. Eddig nem kaptam senkitől javaslatot.  

A másik oldala a kérdésnek, hogy mi legyen maga a díj. Ezzel kapcsolatban a két 

egyetemen dolgozó elnökségi tag futja a köröket.  

Németh Gábor elnökségi tag megjegyezte, hogy nem látja a megvalósulást, nem érzékeli, 

hogy előrébb lennénk a témában.  

Bartal György elnök szerint a két dolognak – hogy legyenek díjra jelöltek, akik közül 

választani lehet, és legyen elképzelés a díjra vonatkozólag is – párhuzamosan kell folynia. 

Bogár Zsolt javasolta, hogy a díjra jelölésre köremailben kérjük ki a szakcsoport vezetők 

véleményét is. 

A lehetséges díjazottakra a következő javaslatok hangzottak el: 

Dr. Baksai Róbert javaslata: Kovács István, Szalai Kálmán 

Dr. Bárdi Pál javaslata: Dunai Ferenc 

Bogár Zsolt javaslata: Somfai András 

Nyitrai Zsolt javaslata: Koren Csaba 

 

3. Napirendi pont: Felügyelő Bizottság beszámolója 
Dr. Baksai Róbert FB elnök 

A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója előtt kiosztásra került a 2016. évi 

költségvetés alakulása a szeptember végi tényadatokkal. 

Az FB elnökének beszámolója jelen emlékeztető mellékletét képezi. Az FB elnök röviden 

összefoglalta a beszámolójában írottakat, amelynek a lényege, hogy a bevételek nőttek a 

tervezetthez képest, a kiadások arányosak, ezen belül a továbbképzés kiadásai csökkentek, 

és az év a tervezetthez képest pozitívan zárul várhatóan. 

A beszámoló tudomásul vétele után pár észrevétel, megjegyzés hangzott el: 

Nyitrai Zsolt: A pályázati pénz bevételt növelő hatása miatt kell-e többet fizetni az MMK-

nak? (a válasz „nem” volt: az MMK-nak utalandó összeg az Andor Béla-féle képlet 

alapján a tagdíj és nyilvántartási díj befizetésekből generálódik) 
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Németh Gábor javasolta, hogy a szakcsoporti kirándulások finanszírozására egységes 

elvek vonatkozzanak, vagy mindenhol legyen önköltség rész, vagy sehol. Véleménye 

szerint egyébként bizonyos mértékű önköltségi rész indokolt lehet, a jelentkezések 

komolysága érdekében. 

 

4. Napirendi pont: 2017. évi költségvetés tervezete 
Bartal György elnök 

A 2017. évi költségvetés tervezet vitája előtt kiosztásra került a tervezet. 

A tervezet átnézése után az alábbi vélemények, észrevételek hangzottak el az elnökségi 

tagok részéről: 

Nyitrai Zsolt: a szakmai tanulmányútnál nincs feltüntetve részösszeg; az ellenőrzési díj 

nem kerül ilyen mértékben felhasználásra, az menjen át a tiszteletdíjba. 

Bogár Zsolt: A bevételi oldalt kissé túltervezettnek látom, mivel az idei év befizetései az 

előző évi elmaradások pótlásából növekedtek, ezzel a növekedéssel a jövő évre nem 

indokolt számolni. 

Dr. Baksai Róbert egyetértett Bogár Zsolttal a bevétel oldallal kapcsolatban. 

Németh Gábor: A tartalék felhasználását ingatlan vásárlásra kellene fordítani. Érdemes 

lenne megkérdezni az önkormányzatot, tud-e a kamara számára megfizethető árú ingatlant 

ajánlani. A vételi jogcímet is tisztázni kellene.  

A mérnökműhelyi tevékenység tulajdonképpen ráfizetéses, erről már korábban 

beszélgettünk. 

A pártoló tagsági támogatással pedig az a helyzet, hogy akitől támogatást kapunk, azzal 

függő viszonyba kerülünk. 

Ezt követően többen érveltek az ingatlan vásárlás mellett, ill. az ellen. 

Bartal György: Az ingatlan vásárlásról már többször beszéltünk, legutóbb abban 

maradtunk, hogy maradjunk itt, a bérleményben.  

A mérnökműhelyi tevékenység sok minden miatt szükséges: a kapcsolati rendszer építése 

miatt, a főmérnöki rendszer pótlása miatt; azért csináljuk, hogy a város megértse, hogy a 

főmérnöki rendszer szükséges. 

A jövő évi tervezetben a javaslatok figyelembe vételével néhány számot visszaveszek. 

Ha valakinek ingatlan vásárlásra van konkrét ötlete, azt vizsgáljuk meg. 

Bogár Zsolt: A tartalékkal kapcsolatban az a zavaró, hogy nincs ötletünk a 

felhasználására. 

Bartal György: A legjobb lenne használható ingatlanba fektetni. 

Németh Gábor: Ezzel kapcsolatban az Önkormányzat vagyongazdálkodásához be kellene 

menni. 
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Bartal György megígérte, hogy a küszöbön álló polgármesteri beszélgetéskor ezt is szóba 

hozza. 

 

5. Napirendi pont: Tiszteletdíj 
Bartal György elnök 

A keretként betervezett 3 millió Ft-ból ebben az évben eddig 1,1 milliót használtunk fel. 

Készítettem egy táblázatot, amelynek az utolsó oszlopát kell figyelembe venni, az előző 

kettő csak azt mutatja, milyen úton teremthető elő az összeg. 

Kérem a felosztással kapcsolatos véleményeket, javaslatokat. 

Néhány apróbb észrevétel után, az összegek módosítása nélkül az elnökség egy 

tartózkodás mellett elfogadta az elnök javaslatát a tiszteletdíj felosztására vonatkozólag. 

Az elnökségi határozat jelen emlékeztető mellékletét képezi. 

 

6. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések 
Barcsai Éva Magdolna titkár 

A titkár elmondta, hogy az elmúlt időszakban 1 fő kérte tagfelvételét, 3 fő részére került 

meghosszabbításra korábbi jogosultságuk, 2 fő pedig új jogosultságok kiadását kérte. Az 

új jogosultság kiadása kapcsán a szakmai gyakorlatot vizsgáló testület tagjai az egyik 

kérelmező gyakorlatát megfelelőnek, a másikét nem találta megfelelőnek. 

Fentiek alapján az elnökség 3 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető mellékletét 

képezik. 

 

7. Napirendi pont: Egyebek 
 

Az előző elnökségi ülésen rögzített feladatok teljesülése: 

téma felelős határidő teljesülés 

Esettanulmány készítése egy 

statikai tervről (fércmunkáról), a 

fórum rovatban történő 

közzétételhez 

Dr. Baksai 

Róbert 
2016. 10. 31. igen 

Szponzorációval kapcsolatos 

megbeszélés az Év Mérnöke díjjal 

kapcsolatban 

Bartal György 2016. 10. 31. részben igen 

Két felhívás szöveg összegyúrása az 

MM keretein belüli munkavégzésre 

az ART felülvizsgálatának 

Bartal György 2016. 10. 31. igen 
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közlekedési alátámasztó 

munkarészére 

2017. évi költségvetés tervezet 

véleményezése 
elnökségi tagok 2016. 11. 07. igen 

Év mérnöke díjra alkalmas jelöltek 

összegyűjtése 
elnökségi tagok 

2017. február 

28. 
részben igen 

A végzettségek egyenértékűségét 

vizsgáló bizottság megkeresése egy 

kérelmező ügyében 

titkárság 2016. 10. 20. igen 

 

A mostani elnökségi ülésen felvetett kérdések, felelősök határidők: 

téma felelős határidő 

2017. évi költségvetés tervezet javítása Bartal György 2016. 12. 19. 

Év mérnöke díjra alkalmas jelöltek összegyűjtése elnökségi tagok 2017. 02. 28. 

Az ünnepi ülés várható létszámának a leadása titkárság 2016. 11. 10. 

Egyeztetés Győr polgármesterével, többek között 

az ingatlanvásárlás témájában 
Bartal György ??? 

 

Karácsonyi elnökségi ülés helyszíne: 

Bartal György: Felvetődött egyesekben, hogy a november 22-i ünnepi kibővített ülés után 

tartsunk-e decemberben ünnepi elnökségi ülést a szokásos módon, vagy legyen megtartva itt a 

kamarában. 

Miután az elnökség tagjai különböző véleményen voltak ezzel kapcsolatban, az elnök azzal 

zárta az ülést, hogy ebben a kérdésben ő hozza meg a döntést, úgy, hogy marad a korábbi 

hagyománynak megfelelő ünnepi rendezvény. 

Bartal György elnök megköszönte a jelenlévőknek az aktív részvételt. 

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

 


