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EMLÉKEZTETŐ 

 

Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2017. március 13. 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 ülésről távol maradt: Németh Balázs 

 

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

Jelenlévők a napirendet – a tájékoztatás pontba bevéve az országos titkári értekezletről való 

beszámolót - elfogadták.  

 

Az elnökségi ülés napirendje: 

 
1. Tájékoztatás 

 Taggyűlés 
 Küldöttgyűlés 

Bartal György elnök 
 Titkári értekezlet 

Barcsai Éva titkár 
 

2. Továbbképzések 
Dr. Szép János alelnök  

 
3. Szakcsoportok beszámolói 

Szakcsoportok vezetői 
 

4. Mérnök Műhely 
Németh Gábor elnökségi tag 

 
5. 2016. és 2017. évi költségvetés 

Bartal György elnök  
 

6. Felügyelő Bizottság beszámolója  
Dr. Bukovics Ádám FB elnök 

 
7. Év mérnöke díj 

Bartal György elnök 
 

8. Örökös tag választása 
Bartal György elnök 

 
9. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.  

Barcsai Éva Magdolna titkár 
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10. Egyebek  

 

Bartal György elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy (néhány perces 

várakozás után) határozatképes az ülés; a megtárgyalandó kérdéseken a megküldött napirend 

szerint, az első pont kiegészítésével megyünk végig. 

 

1. Napirendi pont: Tájékoztatás 

Bartal György elnök 

Taggyűlés 

Az éves rendes Taggyűlésünket április 20-án tartjuk, Győr, Városháza Dísztermében, 13 

órai kezdettel, a létszám elégtelenség miatt megismételt Taggyűlés 13,30 perckor 

kezdődik.  

Minden szakcsoport vezető és bizottság vezető (EFB és FB) készítsen beszámolót a 

csoport munkájáról, amelyet előzetesen – minden tag számára elérhetővé téve – felrakunk 

a honlapunkra. 

Küldöttgyűlés 

Bartal György elnök elmondta, hogy a küldöttgyűlés időpontja változott: egy héttel 

korábban lesz megtartva, május 13 helyett május 6-án. 

A küldöttgyűlés idén a tisztújításról fog szólni. Elnökjelöltként eddig 1 ember, Nagy 

Gyula kapott jelölést, alelnök jelöltként 4 helyre 5 jelölt neve, elnökségi tagsági posztra 

jelöltként több ember neve.  

Országos titkári értekezlet 

Barcsai Éva titkár elmondta, hogy a 2 napos titkári értekezlet Balatonföldváron került 

megtartásra, amelyen 2 területi kamara kivételével valamennyi kamara képviseltette 

magát. 

Főbb témák a következők voltak: 

A 300 m2-nél kisebb alapterületű családi házak egyszerű bejelentésének 

tapasztalatairól a Miniszterelnökség főosztályvezetője, Dauner Márton tartott előadást. 

A hatósági ügyintézés gyakorlati hibáiról (függő hatályú döntések hiánya, elutasítás 

esetén az indokolás tartalma, az előkészítő iratok nyilvánossága) szólt a második 

előadás. Itt a titkár megemlítette, hogy egy elutasító határozatunkat (szakirányú 

végzettség hiánya miatt) megfellebbezés után a másodfok nem hagyott jóvá, az 

ügyfélnek adott igazat, úgy hogy a szakirányúság egyenértékűségét vizsgáló bizottság 

a mi megkeresésünkre a végzettséget nem találta szakirányúnak, a másodfok 

megkeresésére ugyanazt a végzettséget már szakirányúnak találta. 
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2018-tól elvileg át kell állni elektronikus ügyintézésre és e-számlázásra. Ezzel 

kapcsolatban terveznek a küldöttgyűlés utáni időszakra egy képzést. 

Dr. Ronkay Ferenc a BPMK titkára tartott előadást az épületenergetikai tanúsítás 

jogszabályi hátteréről, és az ellenőrzések tapasztalatairól; ennek a háttéranyagát a 

résztvevők nyomtatásban is megkapták. 

Az energetikai auditori és szakreferensi rendszerről a főtitkár tartott egy előadást, 

ennek az anyagát később megküldik majd. (szakreferensek lesznek az 

önkormányzatoknál, az auditorok –akik nem csak mérnökök- vizsgáztatását az MMK 

végzi, de nyilvántartásukat és felügyeletüket a MEKH. 

Az építési műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők éves szakmai 

továbbképzésének (amely feladat a területi kamarákra hárul) segítésére gyakorlati, 

elméleti és oktatói segítséget kíván nyújtani az MMK, erről szólt két előadás. 

Ajánlják, hogy helyi előadókat (országos jóváhagyás után) vonjunk be a 

továbbképzésbe. Törzsanyagra minimum 4x45 percet kell fordítani, 2x45 perc szólhat 

a megyei projektekről, vagy ipari partnerről. Új ember került az MMK-hoz a 

továbbképzés segítésére: Seidl Tibort (seidl.tibor@mmk.hu). Akiknek idén jár le a 

jogosultságuk, meg kell hosszabbítani, azzal, hogy december végéig el kell menniük 

szakmai továbbképzésre. 

A szünetekben beszélgetés folyt a titkárok között arról, hogy a tervek minőségi 

vizsgálatával foglalkozik-e valamelyik kamara, (nem) és hogy a kötelező tervezői 

biztosítás az altervezőket érintheti-e (igen). 

Az elhagzottak alapján Németh Gábor aggályosnak tartotta, hogy a tervek minőségi 

ellenőrzésére nincs gyakorlat a Kamarában, mert egyrészt rendszeresen felmerülő tagi 

igény a silány tervek kiszűrése a piacról (presztizs rombolás, piacrontás), másrészt az 

etikai és fegyelmi szabályzatunk is említést tesz róla. Mivel elhangzott az is, hogy az 

MMK-nak nincs központi megoldása jelenleg a szakmai felelősségbiztosításra, ennek 

szorgalmazására kéri fel az Elnök urat és a Titkár asszonyt – meg kell találni a módját, 

hogy ez bekerüljön az országos kamara intézkedési tervébe. 

 

2. Napirendi pont: Továbbképzések  

Dr. Szép János alelnök  

Az idei évi szakmai továbbképzés törzsanyag listái hézagosan vannak meg, ezért is 

vagyunk kissé csúszásban a szervezéssel. Mind az 5 szakcsoporttal egyeztettem már, 

részben kiválasztásra kerültek a tavaszi és az őszi továbbképzési témák. 
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Horváth Gábor épületgépész szakcsoport vezető felajánlotta segítségét a szervezésben, és 

megemlítette, hogy szeretnének Sopronban kihelyezett képzést tartani. 

Barcsai Éva titkár megemlítette, hogy idén az építési szakcsoport továbbképzését is 

szervezni kellene, hiszen ott van a legtöbb felelős műszaki vezető és műszaki ellenőr, 

akiknek a képzéséről idéntől szintén gondoskodni kell. 

Németh Gábor kérdezte a vizes szakcsoport vezetőjétől, hogy mit lehet tudni a 

tananyagról; amelyre Janák Emil azt válaszolta, hogy még nem jött vissza javaslat a 

szakcsoporti elnökségtől. 

Szóba került, hogy az energetikai továbbképzés időpontjául kitűzött nap, amely 

Nagycsütörtökre esik, megfelelő-e, végül az elnökség úgy döntött, hogy igen. 

 

3. Napirendi pont: Szakcsoportok beszámolói 

Szakcsoportok vezetői 

Építési szakcsoport – Dr. Andor Krisztián  

Nálunk már tavaly szóba került a felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök 

továbbképzése. Idén 2 képzést szeretnénk szervezni Sopronban. Sok a probléma az e-

naplóval, így egy képzés erről fog szólni. Egyeztettem a tartószerkezeti szakcsoporttal, a 

képzést is, a tervezett kirándulást is közösen szeretnénk bonyolítani. Móváron, a Leierhez 

szeretnénk egy szakmai látogatást közösen szervezni. A szombathelyiek is érdeklődnek a 

tervezett szakmai továbbképzés iránt. 

Vízgazdálkodási és vízépítési szakcsoport – Janák Emil 

Az elmúlt évben 2 továbbképzés is volt, a második eléggé általánosra sikerült. Volt egy 

nagyon jó kirándulás a Kis-Balatonhoz.  

Az idei kirándulás is meghirdetésre került már, de az időpontot el kellett egy nappal 

csúsztatni, mert a második nap egybeesett az éves Taggyűlés időpontjával, így az ár is 

emelkedett.  

Az elnökségi ülésen felmerült a tervzsűri rendszerének a bevezetése; de ezt 

tervismertetőnek javasolja, az első már  szervezés alatt van.  

A szakcsoport vezető megemlítette, hogy a területi vízgazdálkodás tervezését állami 

hatáskörbe akarják vonni. 

Közlekedési szakcsoport – Szabó Csaba 

Két előadást terveztek az elmúlt évre, ebből az egyik került megtartásra (Smart Sity), a 

másik elmaradt. És volt még egy beszámoló az EYOF-ról. Ősszel volt egy szakmai 

kirándulás, amelyen a Balaton körüli kerékpárutat tekintették meg.  
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Az idei tervek között szerepel egy szakcsoport elnökségi megbeszélés a Pápa-Győr közötti 

83-as út fejlesztéséről; továbbá egy cikk megbeszélése, amely az építéshatóságokról szól. 

Tervezik meglátogatni az új Mosoni-Duna hídhoz kapcsolódó útépítést, és ősszel egy 

szakcsoporti kirándulást terveznek az idén 10 éves Kőröshegyi völgyhídhoz. 

Épületgépész szakcsoport – Horváth Gábor 

A tavalyi év teljes agónia volt a szakcsoportban, semmit nem sikerült megvalósítani a 

tervek közül. Talán tavasszal a biogáz erőműhöz el tudunk menni. A foci bajnokság már 3 

éve tolódik, Sopron lenne a soros rendező. 

 

Környezetvédelmi szakcsoport – Kvasz Mihály 

Az elmúlt évben a bőnyi geotermikus erőműnél volt szakcsoporti kirándulás. 

Az idei évre egyeztetés alatt van egy szakmai délután, zaj és rezgés témakörben.  

 

4. Napirendi pont: Mérnök Műhely 

Bartal György néhány bevezető, ismertető mondatot mondott a Mérnök Műhely 

tevékenységéről a jelenlévő szakcsoportvezetők tájékoztatására. 

Németh Gábor elnökségi tag 

Ez a Mérnök Műhelyi tevékenység hosszú évekre nyúlik vissza, csak a mi kamaránknál 

van ilyen, és eddig jellemzően közlekedési területen. 

El kellene dönteni, hogy kell-e, vagy nem, ha igen, akkor következetesen kell működtetni, 

az előzetesen megszavazott működési szabályzatnak megfelelően. A tagi kritika az volt, 

hogy ne vegye el a kamara a piacot a magántervezők elől. Ezzel a szellemmel dolgoztam 

ki a Mérnök Műhely szabályzatát, mely szerint a Mérnök Műhely olyan feladatokba 

szálljon be, melyek tipikusan kollektív bölcsességet igényelnek (általános szakmai 

vélemény formálások, nagy bonyolultságú feladatok). Bármilyen kicsi feladathoz is 

biztosítani kell a demokratikus alapú elvi hozzáférést. Azt is fontosnak gondolom, hogy a 

pénzes munkákba azok kerülhessenek be, akik közösségi kamarai munkát is végeznek.  

A kiválasztás nem megfelelőségére egy példa: a Bálványosi csatorna szabályozásának 

kérdése: a tervezésre a VIZIG-ről 2 kolléga került kiválasztásra; de más szakterületek 

szempontjait is figyelembe kellett végül venni ebben a munkában. 

Bartal György véleménye szerint akkor kellene erről a kérdésről beszélni részletesebben, 

amikor a Mérnök Műhely vezetője is itt lesz. 

5. Napirendi pont: 2016 és 2017. évi költségvetés 

Bartal György elnök  
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A javított 2016-os költségvetési beszámolóhoz és a 2017 évi tervezethez további 

észrevétel nem érkezett, az FB is megtárgyalta már. Ezen az ülésen el kell fogadni, hogy a 

Taggyűlés elé vihető legyen. 

Mind a 2016. évi beszámoló anyaga, mind a 2017. évi tervezet kiosztásra került. 

A költségvetés tervezet bevételi és kiadási oldalán szereplő számokkal kapcsolatban 

kérdéseket tettek fel az elnökség tagjai (pld: miért nem szerepel benne a pályázati pénz, a 

Mérnök Műhely által végzett munka díjazása, a FMV és ME továbbképzése), amelyekre 

az elnök válaszolt. 

 

6. Napirendi pont: Felügyelő Bizottság beszámolója 

Dr. Bukovics Ádám FB elnök 

Azokra a dolgokra, amik itt kérdésként elhangzottak, mi is rákérdeztünk, de nagyobb 

problémát nem találtunk.  

Az FB beszámolója jelen emlékeztető mellékletét képezi. 

Az elnökség ezt követően szavazott a 2016. évi beszámoló és a 2017. évi tervezet 

Taggyűlés elé terjeszthetőségéről. A határozatok jelen emlékeztető mellékletét képezik. 

 

7. Napirendi pont: Év mérnöke díj 

Bartal György elnök véleménye szerint a legutóbb körbeküldött (üveg – gránit) változat 

életképesnek tűnik, apróbb változtatásokkal az elnökség többségének tetszik. Nyitrai 

Zsoltot kérte, hogy kérjen ajánlatot a gyártás költségére és időigényére. 

Dr. Bárdi Pál jelezte, hogy neki a hagyományos anyag és forma (bronz kisplasztika) 

szimpatikusabb lenne. Az elnökség felkérte Bárdi Pált, hogy hozzon konkrét javaslatot, 

költségkalkulációval. 

Szép János elmondta, hogy kicsit kellemetlen volt számára az általa felkért Tolnai Imre 

egyetemi oktató, képzőművész tájékoztatása; de neki is tetszik a modernebb megoldás. 

Bartal György elnök azzal zárta a napirendi pontot, hogy idén, idő hiányában már nem 

kerülhet átadásra a díj a Taggyűlésen, csak a jövő évben, ezért még van idő további 

alternatívák kigondolására is. Németh Gábor javasolta, hogy tovább ne halasszuk a 

döntést, mert sose lesz vége a folyamatnak, a legközelebbi alkalommal hozzunk végső 

döntést az ügyben. 

 

8. Napirendi pont: Örökös tag választás 

Bartal György elnök: a kiosztott listából 2 főt kellene megszavazni. Részemről két főt 

javasolok: Vértes Máriát, aki a közlekedési szakcsoport vezetője volt és Dr. Bárdi Pált. 
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Az elnökségi tagok ezt követően szavaztak a két fő örökös taggá választásáról. 

A vonatkozó határozat jelen emlékeztető mellékletét képezi. 

 

9. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések 

Barcsai Éva titkár  

A titkár felolvasta azon tagok névsorát (8 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.  

Az elmúlt időszakban 6 fő nyújtott be tagsági viszonyának megszüntetése iránti kérelmet, 

2 fő tagsági viszonyának szüneteltetését kéri, 8 fő nyújtott be új tagfelvétel iránti kérelmet. 

5 fő új jogosultság kiadása iránti kérelmet nyújtott be, amelyek közül mind a szakirányú 

végzettség, mind a szakmai gyakorlat és az egyéb kritériumok megfelelőek. 

Fentiek alapján az elnökség 8 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető mellékletét 

képezik. 

A szavazás során élénk diszkurzus alakult ki arról, hogy a közműszolgáltatónál dolgozó 

szakmagyakorló kaphat-e önálló tervezési jogosultságot, van-e itt összeférhetetlenség, 

részt vesz-e az engedélyezési folyamatban.  

Végül az elnökség abban maradt, hogy ezután, a tagfelvételről történő értesítésben 

megjelenik az EFSZ előírásaira való figyelem felhívás. A hatóságok és közműszolgáltatók 

vezetőinek pedig egy, az EFSZ-nek az összeférhetetlenségre utaló paragrafusaira való 

figyelem felhívás kerül kiküldésre. 

 

10. Napirendi pont: Egyebek 

Az utolsó napirendi pontban a következő témák kerültek megbeszélésre: 

Bogár Zsolt: A Mérnök Műhely munka kapcsán szerződésmódosítást kellene 

kezdeményezni, mert a határidő nem tartható. 

Dr. Andor Krisztián: Részt vettem a Soproni Városfejlesztési Bizottság ülésén, ahol 3 téma 

került napirendre: új parkolóház építése, itt a parkoló állások száma még nem tisztázott; a 

Széchenyi tér rekonstrukciója kapcsán új terv került bemutatásra; és egy óvoda 

fejlesztésről volt még szó. 

Németh Gábor felvetette, hogy legyen-e sportnap. Erre az elnökség egyértelműen igent 

mondott. Ezt követően Gábor elindít egy szavazó felületet, amelyen a tagság javasolhatja, 

ill. megválaszthatja a sportágakat. 
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Németh Gábor jelezte még, hogy tagi igény volt az elnökségi ülések emlékeztetőjének e-

mailben történő megküldése a tagok számára. Az elnökség abban maradt, hogy a konkrét 

dokumentumra utaló linket tartalmazó e-mail megy ki a jövőben az emlékeztetőkről. 

 

Az előző elnökségi ülésen felvetett feladatok, határidők teljesülése: 

 

téma felelős határidő teljesülés 

Év Mérnöke díj formájára vonatkozó 

javaslatok megküldése az elnökségi 

tagok számára 

Németh Gábor 

Pausits Gábor 
2017. 02. 28 

részben igen: 

NG részéről  

Választás az év mérnöke díjakra tett 

javaslatok közül 
elnökségi tagok 2017. 03.10. igen 

2016. évi költségvetési beszámoló és 

2017. évi tervezet megküldése az FB 

elnöke részére 

titkárság azonnal igen 

 

A mostani elnökségi ülésen felvetett kérdések, felelősök, határidők: 

téma felelős határidő 

Év Mérnöke díj formájára vonatkozó 

új javaslat megküldése az elnökségi 

tagok számára 

Dr. Bárdi Pál 2017. 05. 10 

Szavazó felület elindítása a 

sportnappal kapcsolatosan 
Németh Gábor 2017. 03.20. 

Mérnök Műhely munkával 

kapcsolatos szerződés módosítás 

kezdeményezése 

Bartal György 2017. 03. 31. 

FMV és ME részére tájékoztatás 

küldése a szakmai továbbképzésről 
titkárság 2017. 03. 20. 

Tagfelvételi értesítő módosítása titkárság 2017. 03. 31. 

Hatóságoknak és 

közműszolgáltatóknak tájékoztató 

levél kiküldése 

titkárság 2017. 03. 31. 
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Egyéb napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést bezárja. 

 

kmf. 

 

 


