EMLÉKEZTETŐ
Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2017. július 17. 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: Nyitrai Zsolt és Dr. Andor Krisztián
Az Elnökségi ülés határozatképes. A határozatok jelen emlékeztető mellékletében találhatók.
Jelenlévők a napirendet elfogadták.
Az elnökségi ülés napirendje:
1.

Továbbképzések
Dr. Szép János alelnök

2.

E-közmű kérdéskör
Németh Gábor elnökségi tag

3.

Tiszteletdíj 2017. I. félév
Bartal György elnök

4.

Miniszterelnökségi pályázat 2017
Bartal György elnök

5.

Sportnap
Németh Balázs és Németh Gábor elnökségi tagok

6.

Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.
Barcsai Éva Magdolna titkár

7.

Egyebek

Bartal György köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes; a
megtárgyalandó kérdéseken a megküldött napirend szerint megyünk végig.
Elmondta, hogy a soron következő (szeptemberi) elnökségi ülésre meghívta a Magyar
Mérnöki Kamara új elnökét, Nagy Gyulát. Ehhez kapcsolódóan tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy néhány témakörrel kapcsolatban összefoglalót állítanak össze Németh Gábor elnökségi
taggal, amely megküldésre kerül majd az MMK elnökének a látogatása előtt, illetve még azt
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megelőzően az elnökség tagjai számára is kör e-mailben. Az ily módon összeállított témákról
kívánunk beszélgetni az új országos elnökkel.
1. Napirendi pont: Továbbképzések
Dr. Szép János alelnök
Az őszi továbbképzésekhez a témák már megvannak, majd az előadókat kell megkeresni
az időpontok miatt és a helyszíneket lefoglalni.
Bartal György: Lehet-e tudni, milyen létszámmal képviseltették magukat a tavaszi
továbbképzéseken a műszaki ellenőrök (ME) és a felelős műszaki vezetők (FMV)?
Többen jelezték, hogy nagy létszámban jelentek meg az összes szakágban, amelyben
megszerveztük a továbbképzést; kb. fele-fele arányban voltak a mérnökök, illetve a felelős
műszaki vezetők és műszaki ellenőrök. Az elnök kérte Dr. Szép Jánost, hogy az őszi
továbbképzések szervezését kezdje el.
2. Napirendi pont: E-közmű kérdéskör
Németh Gábor elnökségi tag:
A júliustól bevezetett elektronikus közmű adatszolgáltatás aktuális állásáról, ill. a
workshopon elhangzottakról egy körlevélben részletesen tájékoztattam a tagságot, ennél
többet nem tudok mondani erről. Hozzátenném viszont, hogy sarkalatos problémakörré
nőtte ki magát ez a téma. Megint született egy olyan jogi szabályozás, ami az érintettekkel
(mérnökök és közműszolgáltatók) nem lett egyeztetve. A nagyon sok közmű üzemeltető a
rendszerben még nincs is benne. Kardinális kérdés, hogy jogilag mennyiben hivatalos az
innen kapott adat. A Miniszterelnökség képviselője szerint jogilag nem kötő erejű;
elindítják az egyeztetéseket ebben a témában.
Ugyanakkor az ÁSZF alapján: Ha a lekért adatban nincs benne valami, azért nem a
tervező felel, hanem a szolgáltató, jogilag is, pénzügyileg is.
Háttér információként tudom, hogy 2013-ban az akkori geodéziai tagozat vezetője
egymaga egyeztetett a kamara részéről ebben a témakörben. Az MMK nem ismerte fel
akkor ennek a témakörnek a fontosságát. Lenni kellene az MMK-ban egy kompetens
szakmai teamnek, aki ezzel foglalkozik és egyeztet a Lechner Tudásközponttal és a
szolgáltatókkal. Írtam egy levelet Seidl Tibornak, aki úgy válaszolt, hogy politikai
taktikázás folyik. A Kamara mellett ez a téma megint elmegy, csupán önreklámozás
történik.
Az ezzel kapcsolatos új információkat a Fórum rovatba raktam fel.
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Bartal György: Az MMK-ban most volt vezetőség váltás, ez óhatatlanul időveszteséggel
jár. Az elnöknek kellene ezt jobban látnia.
Bogár Zsolt: A gyakorlatban nem lehet igaz, hogy a felelősség a Lechneré.
Németh Gábor: Azzal lehet védekezni, hogy ott van az adatbázis. Tudni kell azt is, hogy
olyan térinformatikai formátumban lehet letölteni az adatokat, amit az AutoCAD nem tud
konvertálni; a nyilvántartási adatok nem követik a bevett jelkulcsrendszert; a mérnökök
ezt így nem tudják használni. Ebből következik, hogy minden megy párhuzamosan, a régi
módon is, azaz, különdíjért megkapod a jó adatokat; az e-közmű pedig jelenleg a
tervjóváhagyásra degradálódik.
3. Napirendi pont: Tisztelet díj 2017
Bartal György elnök
Az elnök kiosztotta az általa összeállított tervezetet, amelyet az elnökségi tagok oly módon
véleményeztek, hogy minden jelenlévő leírta a saját verzióját az elosztásról – figyelembe véve
a tagok aktivitását - majd az ezek átlagolásával képzett összegek kerültek elfogadásra.

4. Napirendi pont: Miniszterelnökségi pályázat 2017
Bartal György elnök
A ME-re benyújtásra került a pályázati program, erre nem jött visszajelzés, de kiküldték azt a
csomagot, amit aug. 20-ig kitöltve vissza kell küldeni a pénzügyi tervvel együtt.
A programban szerepel a sportnap, a szakcsoporti munka, a továbbképzés, az iktató program
és a személyi ráfordítások finanszírozása.

5. Napirendi pont: Sportnap
Németh Gábor elnökségi tag
A sportnap helyszíne a Széchenyi Egyetem kosárlabda csarnoka lesz, időpontja:
szeptember 23. kb. 9-től 17 óráig.
Ezt követően az elnökség tagjai megbeszélték a Németh Gábor által összeállított
részletkérdéseket, ill. egyes kérdésekben döntöttek is. pld: orvosi felügyelet, a résztvevők
és odalátogatók vendéglátása, ill. a versenyek lebonyolítása hogyan történjen.
Döntés született arról, hogy:


rendezvény sátor kerül bérlésre, sörpadokkal,



a vendéglátást vállalkozó fogja végezni,
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a sportnap végén közös ebéd lesz, két fajta menü választással, közben pedig büfé –
a meleg étkezés a résztvevők számára ingyenes lesz, és részben a büfé is (pogácsa,
ásványvíz, esetleg gyümölcs)



a helyezettek oklevelet fognak kapni,



a

tagság

köréből

előzetesen

felkérésre

kerülnek

sportági

játékvezetők,

szervezésben részt vállalók, orvosi/ápolási ellátást vállalók,


előzetesen felmérésre kerül a futás táv igény



szükség lesz hangosításra,



néhány technikai felszerelés beszerzéséről gondoskodni kell

6. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Barcsai Éva titkár
A titkár felolvasta azon tagok névsorát (7 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 fellebbezés nem érkezett, tagsági viszonyának megszüntetését senki
nem kérte. 4 fő nyújtott be új tagfelvétel iránti kérelmet.
Új jogosultság kiadása iránti kérelmet 2 fő 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.
7. Napirendi pont: Egyebek
Az utolsó napirendi pontban a következő témák kerültek felvetésre:
Dr. Bárdi Pál: Az ÉS-ben megjelent egy cikk, amely arról szólt, hogy a megújuló energiák
hasznosításának pályázati úton történő támogatását korlátozták, és ez ellen a Kamara nem
emelt kifogást.
Az előző elnökségi ülésen felvetett feladatok, határidők teljesülése:
téma
Mérnök Műhelyi tevékenységre való
jelentkezés visszaigazolás kiküldése
Miniszterelnökségi

felelős

határidő

teljesülés

Bartal György

2017. július 10.

folyamatban

2017. június 30.

teljesült

pályázati Barcsai Éva
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felhívásra kamarai program készítése
A sportnappal kapcsolatos nyitott
kérdések összeállítása és ezekben
döntés
A teljes tagság regisztrációja a fórum
rovatba (program fejlesztés)

Németh

Gábor, 2017.

júliusi

elnökség

elnökségi ülés

Németh Gábor

2017. 06. 12.

teljesült

folyamatban

A mostani elnökségi ülésen felvetett kérdések, felelősök, határidők:
téma
Mérnök Műhelyi tevékenységre való
jelentkezés visszaigazolás kiküldése
Miniszterelnökségi
felhívásra

szakmai

felelős

határidő

Bartal György

2017. július 30.

pályázati Bartal György
anyag

és Barcsai Éva

költségterv összeállítása

2017. aug. 20.

Visi Renáta

A tagok számára előzetes tájékoztató
és jelentkezési felhívás összeállítása Németh

Gábor,

a sportnap lebonyolításában való elnökség

2017. aug. 30.

részvételre
MMK elnök szeptemberi látogatását
előkészítő
egyeztetése

összeállítás

készítése,

Bartal

György,

Németh Gábor

2017. aug. 20.

Egyéb napirendi pont nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárja.
Az emlékeztetőt összeállította: Barcsai Éva
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