EMLÉKEZTETŐ
Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2017. április 10. 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, Dr Szép János, Nyitrai Zsolt
Az Elnökségi ülés határozatképes. A határozatok jelen emlékeztető mellékletében találhatók.
Jelenlévők a napirendet elfogadták.
Az elnökségi ülés napirendje:
1.

Tájékoztatás
 Taggyűlés
 Küldöttgyűlés
Bartal György elnök

2.

Továbbképzések
Dr. Szép János alelnök

3.

Mérnök Műhely
Németh Gábor elnökségi tag

4.

Év mérnöke díj
Bartal György elnök

5.

Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.
Barcsai Éva Magdolna titkár

6.

Egyebek

Bartal György elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés
határozatképes; a megtárgyalandó kérdéseken a megküldött napirend szerint megyünk végig.
1. Napirendi pont: Tájékoztatás
Bartal György elnök
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Taggyűlés
Az éves Taggyűlésre vonatkozó információk megtalálhatók a meghívóban, amely a
kamara honlapján megtalálható, és körlevélben kiküldésre került a tagság számára. A
szakcsoport vezetők és a bizottságok vezetőinek beszámolóit szintén felraktuk a
honlapunkra. Április 20-án kerül megtartásra, a városháza dísztermében, 13 órai kezdettel;
ha a létszám elégtelenség miatt megismételt Taggyűlés tartása szükséges, az 13,30 perckor
kezdődik. Kérek mindenkit, vegyen részt a Taggyűlésen, és lehetősége szerint mozgósítsa
az ismeretségi körében lévő tagokat a részvételre.
Küldöttgyűlés
Az idei küldöttgyűlés időpontja május 6. Témája a tisztújító tisztségviselő választás lesz.
Elnökjelöltként továbbra is egy fő, Nagy Gyula neve került szóba, alelnök jelöltként 5
jelölt neve, amelyből 4 tisztségviselőt meg is kell választani, elnökségi tagsági posztra 19
jelölés érkezett, ebből 12 főt kell majd megválasztani.
A megyéből két jelölt van elnökségi tagsági posztra, őket jó lenne beszavazni.
A küldöttgyűlésig még internetes szavazás is van, a továbbképzési szabályzat
módosításáról.
Dr Andor Krisztián jelezte, hogy a küldöttgyűlésre kocsival fog menni, Sopronból indul,
és hat embert tud vinni magával, ha van rá igény.
2. Napirendi pont: Továbbképzések
Bartal György elnök: Dr. Szép János alelnök jelezte, hogy egyetemi elfoglaltsága miatt
nem tud jönni az elnökségi ülésre.
Az eddigiekben 2 továbbképzés már lezajlott, 2 még lesz, ezeknek a meghívói már
kiküldésre kerültek, a vizes pedig döcögősen, de szerveződik. Baross Károly jelezte, hogy
Mosonmagyaróváron Hidrológiai Társasági ülés lesz, amit továbbképzésként el szokott
fogadni a tagozat, a szervezés folyik ez ügyben.
A megtartott eddigi két továbbképzésre nagy volt az érdeklődés, így a másodikra már a
nagyobb befogadó képességű előadóterem került lefoglalásra az Iparkamara székházában.
Bogár Zsolt elnökségi tag jelezte, hogy a közlekedési továbbképzés színvonalas volt, de a
hallgatóság köréből többen elmentek, majd az előadás végére visszajöttek.
Bartal György véleménye szerint, ami a hozzáállással kapcsolatban tőlünk telik, azt
megtesszük (aláírást kérünk az előadás előtt és a végén), de nem tudunk mindenkit
személy szerint ellenőrizni és számon kérni, emberünk sincs erre.
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3. Napirendi pont: Mérnök Műhely
Bartal György elmondta, hogy a Mérnök Műhely tevékenysége már az elmúlt elnökségi
ülésen is napirenden volt, de akkor Csejtei György, a műhely vezetője nem tudott jelen
lenni, így mélyebben nem került megtárgyalásra. Két vonatkozása van, amit
hangsúlyoznék, mielőtt átadom a szót:
a) Az egyik tevékenység egy kvázi vállalkozói tevékenység, ami elég ritkán adódik. Ez
nagyobb horderejű munka esetén jöhet szóba.
b) A másik a hetente, esetenként többször, megjelenő felkérés, ami egy rövid
véleményezés. A szakvélemények összeállítása rövid határidővel, Csejtei György
feladata kollégák bevonásával.
Németh Gábor elnökségi tag
Nyomatékosítani szeretném, hogy a Mérnök Műhely tevékenységének szabályozása azért
merült fel, mert jelenleg nincs biztosítva az elvi hozzáférés a szakemberek számára a
feladatokhoz, és a munkaelosztás átláthatósága sem optimális. Az is fontos lenne, hogy a
pénzes munkákba azok kerüljenek bevonásra, akik közösségi kamarai munkát is
végeznek.
Csejtei György, a Mérnök Műhely vezetője
Rövid összefoglalót adnék a Mérnök Műhely eddigi tevékenységéből, mert a múlt
ismerete nélkül nehéz megérteni a mostani működést. A közlekedési szakterületet emelem
csak ki, és azon belül is Győrt, mert a munkák 98%-át ez teszi ki.
2001-ben indult ez a fajta tevékenység, akkor még Németh Iván volt a főépítész, az ő
idejében a kamara véleményére nem igazán volt igény. 2006-ban érkezett Révi Zsolt, ő
kérte a Kamarát, hogy a hiányzó „főmérnököt” pótolja szakvéleményivel a Mérnök
Műhely. Izgalmasabbá 2010-től vált ez a tevékenység, ekkor új megállapodást írtunk alá a
várossal.
Sopronnak 2 éve csináltunk vasutas tervminősítést, se előtte, se utána nem volt másra
felkérés; erre sem kaptunk visszajelzést.
Győr városának 2016 végéig 35 db szakmai állásfoglalást adtunk ki, ebből 33-at el is
fogadtak. Mindegyik területrendezéssel, illetve szerkezeti tervmódosítással összefüggő
közlekedési szakmai állásfoglalás volt.
A két kezemen meg tudom számlálni azokat a közlekedés tervezőket, akiknek
jogosultságuk van és területrendezésben gyakorlattal is rendelkeznek.
Ettől függetlenül tehetjük nyílttá ezeket a felkéréséket, minden módosítást szívesen
veszek. Az azonban bizonyos, hogy a feladat elvégzésével nem lehet egy hónapot várni.
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Bogár Zsolt elnökségi tag hozzászólása: Én is részt veszek ebben a munkában, ami apró
zökkenőkkel egészen jól működött. Az elmúlt időben előfordult, hogy a napi gyakorlatban
már nem praktizáló szakmagyakorló nem volt birtokában az összes információnak, így a
szakvéleményével kapcsolatban felmerültek észrevételek.
Fontos lenne a jövőre vonatkozólag, hogy ne vesszenek el információk, és a feladat minél
pontosabban legyen megfogalmazva.
Németh Gábor elnökségi tag hozzászólása: A Mérnök Műhely szabályzat kidolgozásakor
nem az motivált, hogy kifogásoljam az eddigieket. Műhely tevékenységnek akkor
hívhatjuk, ha mindenki számára hozzáférhetővé tesszük, aki ebben tud és akar részt venni.
Lehetővé kell tenni, hogy annak is módja nyíljon hozzátenni valamit, akire elsőként nem
is gondolunk, mert nem szakmabeli, de érintkezhetnek / függhetnek egymástól a témák. (a
célhoz kell igazítani az eszközt)
Nagy szívfájdalmam volt például, hogy nálam nem járt vizes tagozati szakmai téma.
A Mérnök Műhely szabályzat kidolgozása során az egyik fő alapelv volt, hogy az elvi
hozzáférés mindenki számára lehetővé váljon.
Csejtei György hozzászólása: Részemről rendben van. A Mérnök Műhely tevékenysége
azonban nem állítható párhuzamba a vizes tagozati – szakcsoporti működéssel. Nem mi
készítjük a rendezési terveket, ill. a szerkezeti tervmódosításokat sem, az most egészen
kivételes, hogy a 2016-os szerkezeti terv módosítás közlekedési részét odaadták a
kamarának.
Németh Gábor elnökségi tag: Mindig lehet hozadéka annak, ha egy szakmai anyag
szélesebb körben kerül megvitatásra, véleményezésre.
Bartal György hozzászólása: Ne feledjük, hogy soha nem érték támadások a Mérnök
Műhely munkáját.
Bogár Zsolt hozzászólása: A Mérnök Műhely vezetőjének legyen annyi szabadsága, hogy
a visszaérkező válaszolókból kiválassza azt a 3 embert, aki majd összefogja az egészet.
Bartal György hozzászólása: Végiggondolva a mostani javaslatot, a kimenete ugyanaz,
mint az eddigi gyakorlat. Közlekedési vonalon akkor elindítjuk ezt a változatot.
Csejtei György hozzászólása: Én összeállítok egy általános jellegű kis anyagot és
elkülditek azoknak, akiknek gondoljátok. Az várható azonban, hogy az elkövetkező
másfél évben nagyon le fog csengeni az igény – közlekedési területen – erre a fajta
munkára.
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4. Napirendi pont: Év mérnöke díj
Bartal György elnök: Az elmúlt elnökségi ülésen azzal zártuk ezt a pontot, hogy idén, idő
hiányában már nem kerülhet átadásra a díj a Taggyűlésen, csak a jövő évben, ezért
további ötletek is előkerülhetnek. A legutóbb körbeküldött (üveg – gránit) változat az
elnökség többségének tetszett, de érkezett mellé két másik javaslat is: Dr. Bárdi Pál bronz
kisplasztika javaslata és Dr Andor Krisztián üveg – fa kombinációja.
Bogár Zsolt hozzászólása: Mivel több változat van, és várható, hogy az adott változatot
javasló elnökségi tag az általa javasoltra fog szavazni, talán érdemes lenne fórumtémává
tenni, úgy, hogy a Taggyűlésen kivetítésre kerülnének a változatok, majd a fórumon
lehetne szavazni az egyes változatokra.
Bartal György elnök azzal zárta a napirendi pontot, hogy így jobban is érvényesülne a
többség véleménye. Tehát, a fórumra majd fel kell tölteni a változatokat és a Taggyűlésen
kivetíteni.
5. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Barcsai Éva titkár
A titkár felolvasta azon tagok névsorát (5 fő), akiknek az elmúlt időszakban járt le az
ötéves továbbképzés teljesítésére vonatkozó kötelezettségük, és miután ennek eleget
tettek, jogosultságuk – egyéb kizáró ok híján – meghosszabbításra került.
Az elmúlt időszakban 4 fő nyújtott be tagsági viszonyának megszüntetése iránti kérelmet,
és 4 fő nyújtott be új tagfelvétel iránti kérelmet. 3 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 3 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető mellékletét
képezik.
A tagfelvételről történő értesítésben újonnan megjelenő EFSZ előírásaira való figyelem
felhívó levél tartalmáról, valamint a hatóságok és közműszolgáltatók vezetőinek szóló, az
EFSZ-nek az összeférhetetlenségre utaló paragrafusaira való figyelem felhívó levél
tartalmáról az elnök, a titkár és Németh Gábor elnökségi tag még egyeztetnek.
6. Napirendi pont: Egyebek
Az utolsó napirendi pontban a következő témák kerültek megbeszélésre:
Sportnap
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Németh Gábor elindított egy szavazó felületet, amelyen a tagság javaslatot tehetett azokra
a sportágakra, amelyeket szívesen látna a sportnapi rendezvényen. Elmondta, hogy
érkeztek különös szavazatok is, és többen nem értették meg a feladatot. A választás, ill. a
részvétel az egyes sportágakban majd egy következő szavazás eredménye lesz.
Az elnökség itt abban maradt, hogy maradjon a listában minden megrendezhető javasolt
sportág, és majd később kiválasztjuk a valóban megrendezésre kerülőket.
Szakcsoporti kirándulás
Dr Andor Krisztián jelezte, hogy az építési szakcsoport kirándulást tervez május 3-án,
Soproni és Győri buszindulással, amelynek a költségeit szakcsoporti pénzből szeretnék
finanszírozni.
Bartal György kérte, hogy egy előzetes költségbecslés kerüljön összeállításra.
Mérnök Műhely elszámolás
Németh Gábor jelezte, hogy a Mérnök Műhely tevékenységre nettó+Áfa-ért kellene a
kamarának vállalkoznia. A másik lehetőség a tiszteletdíjként való kifizetés.
Bartal György válaszában jelezte, hogy a következő feladatnál ez a probléma kezelhető
lesz.
Örökös tagság
Dr Bárdi Pál megköszönte örökös taggá való jelölését.
Az előző elnökségi ülésen felvetett feladatok, határidők teljesülése:
téma

felelős

határidő

teljesülés

2017. 05. 10

teljesült

Németh Gábor

2017. 03.20.

teljesült

Bartal György

2017. 03. 31.

teljesült

titkárság

2017. 03. 20.

teljesült

titkárság

2017. 03. 31.

folyamatban

tájékoztató titkárság

2017. 03. 31.

folyamatban

Év Mérnöke díj formájára vonatkozó
új javaslat megküldése az elnökségi Dr. Bárdi Pál
tagok számára
Szavazó

felület

elindítása

a

sportnappal kapcsolatosan
MM munkával kapcsolatos szerződés
módosítás kezdeményezése
FMV és ME részére tájékoztatás
küldése a szakmai továbbképzésről
Tagfelvételi értesítő módosítása
Hatóságoknak
közműszolgáltatóknak

és

levél kiküldése
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A mostani elnökségi ülésen felvetett kérdések, felelősök, határidők:
téma
általános

felelős
tájékoztató

határidő

anyag Csejtei György

összeállítása a MM- i tevékenységről

Bartal György

2017. 04. 30

a sportnapon, ill. sportágban való
részvételről

szavazás

indítása

a Németh Gábor

2017. 04. 20.

fórumon
az év mérnöke díjra beérkezett
pályaművek felrakása a fórumra
az év mérnöke díjra beérkezett
pályaművek kivetítése a Taggyűlésen
az új tagfelvételi értesítő levél és a
hatóságok,
vezetőinek
megvitatása

közműszolgáltatók
kiküldendő

levél

Németh Gábor

2017. 05. 10.

Bartal György

2017. 04. 20.

Bartal

György,

Németh Gábor,

2017 .05. 10.

Barcsai Éva

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