EMLÉKEZTETŐ
Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2017. január 16. 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.
Jelenlévők a napirendet elfogadták.
Az elnökségi ülés napirendje:
1.

Tájékoztatás
 Év mérnöke díj
 Miniszterelnökségi pályázat – elszámolás
 ÁRT – Közlekedési alátámasztó – jelentkezők
 Küldöttek nevesítése
Bartal György elnök

2.

Továbbképzések
Dr. Szép János alelnök

3.

2017. évi költségvetés
Bartal György elnök

4.

Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.
Barcsai Éva Magdolna titkár

5.

Egyebek

Bartal György elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy sok a hiányzó, ők
valamennyien kimentették magukat, és a létszám alapján határozatképes az ülés, ill. a
napirend szerint megyünk végig a megtárgyalandó kérdéseken.
A bevezetőben köszöntötte a megjelent Bukovics Ádámot, a Felügyelő Bizottság újonnan
megválasztott elnökét.
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1. Napirendi pont: Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről
Bartal György elnök
Év mérnöke díj:
Az elnök – elsősorban Bukovics Ádám tájékoztatásául - röviden ismertette a Kamaránk
által alapított, és ez évben első alkalommal átadásra kerülő díj mibenlétét: a díjat évente
egy alkalommal ítélheti oda a kamara elnöksége – és a díjazott a Taggyűlésen veheti át a
díjat – az év legkiemelkedőbb mérnöki teljesítményét nyújtó kamarai tagnak, és/vagy
életműdíjként egy másik kamarai tagnak.
A díj egy művészeti alkotás lesz, amit Tolnai Imre egyetemi oktató, képzőművész
ötleteiből fog kiválasztani az elnökség.
A díjazottak személyére vonatkozóan a 2016. novemberi elnökségi ülésen már születtek
javaslatok, majd kiment a kérés a szakcsoport vezetők felé is, hogy adjanak javaslatokat,
erre azonban sehonnan nem érkezett válasz.
Ezt követően az elnökségi tagok arról beszélgettek, kik lehetnének még jelöltek, de új név
nem került szóba.
A februári elnökségi ülésen dönteni kell majd a személyekről és a díjról is.
Miniszterelnökségi pályázat - elszámolás:
Bartal György elnök ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy a pályázati pénz felhasználásáról
január végéig elszámolást kell benyújtani a Minisztériumba. Kérte a titkár asszonyt és a
titkárnőt, hogy a szükséges dokumentációkat állítsák össze, ill. jelezte Németh Gábornak,
hogy tőle is kell majd anyag a beszámolóhoz.
Az elnök jelezte, hogy tudomása szerint 2017-ben is lehet majd pályázni ekkora
összegben

támogatásért,

ezért

gondolkodni

kell

azon,

hogy

mire

lehetne

a

leghasznosabban fordítani; bár a lehetséges felhasználás attól is függ, hogy a
Miniszterelnökség milyen prioritással írja majd ki a pályázatot.
Ezt követően az elnökségi tagok beszélgettek arról, milyen pályázati cél jöhet szóba.
Németh Gábor elnökségi tag szerint érdemes lenne létrehozni egy térinformatikai
rendszert, amely a megvalósult közműprojektekről tartalmazna a jogosultsággal
rendelkező tervezők számára hasznos adatokat, bár a Győri PMH-nál megtett előzetes
informális beszélgetések alapján ennek a hivatalban nincs nagy támogatása. Németh
Gábor javasolta, hogy egyéb érintett szervezeteknél célszerű egyeztetni, támogatást
szerezni.
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ÁRT – Közlekedési alátámasztó – jelentkezők:
Visi Renáta titkárnő felolvasta annak a négy tervezőnek a nevét, akik a felhívás nyomán
jelentkeztek a munkában való részvételre. Ezt követően Bartal György elnök javaslatot
tett arra, hogy a jelentkezők a külső körben kerüljenek bevonásra, és a belső kör tagjait – a
már megválasztott Réder Tibor vezetőn kívül – kik alkossák. Kisebb vita után az elnökség
egyhangúlag szavazta meg a belső körben lévő tervezőket: Bogár Zsolt, Somfai András,
ill. a Mérnök Műhely vezetőjeként Csejtei György. Németh Gábor kiemelte annak –
megítélése szerinti – fontosságát, hogy következetesen a korábbiakban elfogadott
(átmeneti)

Mérnök

Műhely

szabályzat

szerint

járjunk

el

a

konkrét

feladat

kidolgozása/bonyolítása során.
Küldöttek nevesítése:
Bartal György elnök elmondta, hogy Miklósi Attila volt elnökségi tag lemondásával
megüresedett egy küldötti hely, ill. hogy a taglétszámunk alapján idéntől nem 7, hanem 8
küldött nevesítésére van lehetőség. Ezért a korábbi tisztújító taggyűlésen kapott
szavazatok alapján a két legtöbb szavazatot kapott tag – akik előzetes nyilatkozatukban a
küldöttséget is vállalták – kapnak felkérést ennek a tisztségnek a betöltésére, név szerint:
Németh Gábor és Ambrusné Lipovszky Andrea.
Az elnökségi tag pótlásával ebben az évben nem foglalkozunk, mert az elnökség így is
határozatképes marad, a taggyűlésig meg nem lehet a jelölt állítást végigvinni. A jövő
évben egyébként is tisztújítás lesz.
Bartal György elnök napirenden kívül beszélt arról, hogy az idén esedékes az MMK
tisztújító küldöttgyűlés miatt szükségessé váló jelöltállítás kapcsán Veszprémben
találkozott a 9 dunántúli megye elnöke.
A tisztújító küldöttgyűlés ideje 2017. május 13.
A dunántúli megyék mérnök kamaráinak elnökei között folyt beszélgetésben
elnökjelöltként 1 ember neve került szóba, alelnök jelöltként 4 ember neve, elnökségi
tagsági posztra jelöltként 6 ember neve; a mi megyénkből Kováts Istváné, aki alelnöki
posztot már nem kíván vállalni, és Gyurkovics Zoltáné.
A Budapesti és Pest Megyei Kamara elnöke – tekintettel arra, hogy a tagság fele Pest
megyében működik – alelnöki posztot vállalna. A lehetséges jelölteken kívül szót
váltottak arról is, hogy milyen legyen a kamara vezetése: döntéshozó, vagy munkát végző.
Fontosnak tartották, hogy valódi választási lehetőség legyen, és ne egy ember
megszavazása.
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2. Napirendi pont: Továbbképzések
Bartal György elnök tájékoztatta az elnökség tagjait arról, hogy a 266/2013-as
Kormányrendelet módosításra került, és bekerült a Felelős Műszaki Vezetők és Műszaki
Ellenőrök szakmai továbbképzésének kötelezettsége is, a fontos részletek azonban még
nem ismertek.
Ennek kapcsán az elnökség tagjai között rövid diszkurzus alakult ki arról, hogy mikor
lenne praktikus értesíteni erről a nyilvántartottakat, ill. hogy az MMK-nak van-e már
országosan egységes elképzelése a lebonyolítás rendjéről. Németh Gábor többek között
kifejtette, hogy szerencsétlennek tartja, hogy egy már élő jogszabály végrehajtásáról még
nincs Kamarának konkrét elképzelése, illetőleg egyáltalán az új képzési feladatot is
aggályosnak tartja, mivel a tagok jelentős része a nemrégiben módosított mérnök képzési
rendszerrel szemben is kritikus hangot ütött meg.
Dr. Szép János alelnök
Az idei évi szakmai továbbképzési törzsanyag listát várjuk, amelyből a szakcsoportok
választhatnak. Törekszünk a korábban megfogalmazott igény teljesítésére, mely szerint
mindkét alkalom képzési témája már az év elején ismertté váljon, lehetővé téve a kettő
közötti, időben történő választást.
Idén is két alkalommal kerül sor a szakmai továbbképzések lebonyolítására, tavasszal
(február vége – március) és ősszel (október – november) az öt kiválasztott szakterületen.
3. Napirendi pont: 2017. évi költségvetés
Bartal György elnök
A javított költségvetés tervezet minden jelenlévő számára kiosztásra került. Az elnök
elmondta, hogy a költségvetésben lévő számokat a 2016. novemberi elhangzott
észrevételek alapján javította, most is lehet még módosítani, de a márciusi ülésen a
tervezetet el kell fogadni, hogy a Taggyűlés elé vihető legyen, ami áprilisban kerül
megtartásra.
A korábbi észrevételek alapján csökkentésre került a várható tagdíj és nyilvántartási díj a
bevételi oldalon, ill. szintén csökkentésre került az ellenőrzési díj és az MMK-nak
utalandó éves díj a kiadási oldalon. Nem tartalmazza a költségvetés a minisztériumi
lehetséges támogatás összegét és az ÁRT-vel kapcsolatos összegeket.
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4. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Barcsai Éva titkár
A titkár felolvasta azon tagok névsorát (3 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 1 fő nyújtott be tagsági viszonyának megszüntetése iránti kérelmet,
1 fő tagsági viszonyának szüneteltetését kéri, 5 fő nyújtott be új tagfelvétel iránti kérelmet.
4 fő új jogosultság kiadása iránti kérelmet nyújtott be, amelyek közül 3 esetében mind a
szakirányú végzettség, mind a szakmai gyakorlat és az egyéb kritériumok megfelelőek, 1
fő esetében azonban a szakirányú végzettség nincs meg.
Fentiek alapján az elnökség 5 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető mellékletét
képezik.
5. Napirendi pont: Egyebek
Az utolsó napirendi pontban a következő témák kerültek megbeszélésre:
Nyitrai Zsolt: Lehet-e majd kamarai pénzt, esetleg pályázatit arra fordítani, hogy
egyetemistákat vigyünk ki munkaterületre? Ez a 813-as győri elkerülő út építése
kapcsán lenne aktuális, és az oly sokat emlegetett mérnök utánpótlást is segíthetné.
Bartal György: Szakcsoporti pénzt mindenképpen lehet erre fordítani, pályázati pénzt
attól függően, hogy mi lesz majd a kiírás szerinti prioritás.
Pro Urbe díjazottra vár a város javaslatot, ezen gondolkozzon az elnökség.
Németh Gábor: A novemberi elnökségi ülésen szóba került, hogy a várossal, ill. a
polgármesterrel is történik egy megbeszélés, ingatlan ügyében; ez megtörtént?
Bartal György: Igen, de a felajánlott ingatlan túlságosan leromlott állapotban van, nem
érdemes pénzt fektetni a felújításába.
Ezt követően az elnökségi tagok arról beszélgettek, hogyan, milyen módokon
vásárolhatna a Kamara egy önálló székházként funkcionáló ingatlant.
Az Országos Mérnökbállal kapcsolatban az elnök felajánlotta az elnökség tagjainak
azt a két tiszteletjegyet, amit kamaránk kapott, és kérte az elnökség tagjait, hogy valaki
menjen el és képviselje a Kamaránkat.


előző elnökségi ülésen tárgyalt témák, felelősök, határidők átnézése
Az előző elnökségi ülés az ünnepi karácsonyi ülés volt, ahol ez a pont nem került
szóba.

5

A mostani elnökségi ülésen felvetett kérdések, felelősök, határidők:
téma

felelős

FMV és ME szakmai továbbképzéséről

Barcsai Éva és

részletek felkutatása

Bartal György

A 2016. évi támogatási szerződés
beszámolójának összeállítása
Pályázati pénzek elszámolására vonatkozó

Titkárság, elnök

2017. január 27.

Bartal György

2017. január 25.

táblázat megküldése az FB részére

határidő
2017. március 31.

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

6

