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EMLÉKEZTETŐ 

 

Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2018. július 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 ülésről távolmaradását előre jelezte: Bogár Zsolt, Horváth Gábor, dr. Szép János, dr. 

Bukovics Ádám, ill. Barcsai Éva Magdolna titkár. 

 

Bartal György elnök köszöntötte a megjelent elnökségi tagokat, jelezte, hogy az ülés 

határozatképes. A határozatok jelen emlékeztető mellékletében találhatóak. 

Jelenlévők a napirendet elfogadták.  

 

Az elnökségi ülés napirendje: 
 

1. Tájékoztatás 
• Küldöttgyűlési határozatok 
• Stratégiai kérdések meghatározása 

Bartal György elnök 
 

2. Kérdőív 
Németh Gábor alelnök  

 
3. Továbbképzések 

Dr. Szép János és Horváth Gábor elnökségi tagok 
 

4. Érdekérvényesítés 
Ambrusné Lipovszky Andrea elnökségi tag 

 
5. Mérnök Műhely szabályzata 

Németh Gábor alelnök  
 

6. Év mérnöke díj 
Bartal György elnök 

 
7. Sportnap 

Németh Gábor alelnök  
 

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

9. Egyebek – kamarai iroda 
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Bartal György elnök köszöntötte a megjelenteket, ismertette, kik jelezték előzetesen 

távolmaradásukat, majd megállapította, hogy a létszám alapján az ülés határozatképes. 

A megtárgyalandó kérdéseken a megküldött napirend szerint megyünk végig. 

 

1. napirendi pont:  Tájékoztatás 
 

Bartal György elnök 
 

• Küldöttgyűlési határozatok 

A küldöttgyűlési határozatokról már a múltkori elnökségi ülésen szó volt, ez a pont 

véletlenül maradt a meghívóban. 

Viszont egy friss hírről beszámolnék. Gábor korábban már említette, hogy elektronikus 

ügyintézés kapcsán kellene előadást tartani tagjaink részére. Ez ügyben felvettük a 

kapcsolatot a megyei Kereskedelmi és Iparkamara illetékesével és a múlt héten közösen 

voltunk tárgyalni Széles Sándor kormánymegbízottnál. Abban maradtunk, hogy első 

körben ősz elején egy nagyobb társaságnak szerveznénk előadást, s ennek tapasztalatai 

alapján a későbbiekben lehetnek további kiscsoportos fórumok is. Az előadásokat részben 

a Kormányhivatal szakemberei, részben a NISZ Zrt. munkatársai tartanák meg. 

A Kormányhivataltól várjuk a visszajelzést a kijelölt munkatársaikra vonatkozóan, s majd 

ezután lehet a szervezést folytatni. 

 

• Stratégiai kérdések meghatározása 

Az előző ciklusra megfogalmazott javaslatokról az elmúlt elnökségi üléseken már szó 

esett. Legutóbb Németh Gábor vázolta az elkövetkező időszakra összeállított javaslatait. 

Az anyagot meg is küldte az elnökségi tagoknak átgondolásra, ill. újabb javaslatok 

inspirálása céljából. A mai napig hozzászólás, javaslat senkitől sem érkezett. Megkérem 

Gábort, elevenítse fel az általa felvázolt célokat. 

Németh Gábor: az alábbi javaslatokat gondolnám feladatként előirányozni az előttünk álló 

időszakra: 

∼ a szakcsoportvezetők gyűjtsék össze a szakterületükhöz kapcsolódó szakmai 

feladatokat, problémákat; 

∼ az Elnökség keresse fel a kamarai tagok kapcsolati partnereit (hatóságok, 

üzemeltető szervezetek) és folytasson stratégiai megbeszéléseket a nyitott 

kérdésekről, az együttműködés javításáról, tájékoztassa őket a Kamara 

törekvéseiről; 
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∼ ősztől a szakmai továbbképzéseken indítsuk be a kiegészítő kamarai oktatást 

(tájékoztatás a Kamara törekvéseiről, az aktuális problémákról stb.); 

∼ a társkamarákkal vegyük fel a kapcsolatot; 

∼ „lakossági fórum” jelleggel szervezzünk kötetlen, formaságoktól mentes kamarai 

összejövetelt. 

 

Németh Balázs hozzászólása: a társkamarákkal való kapcsolatfelvételt jó ötletnek tartom, 

de azt nem tartom jónak, hogy mindenki jöjjön. 

Bartal György hozzászólása: a régiós megyéket kellene megkeresni, de csak elnökségi 

(elnök+elnökségi tagok) szinten. 

Németh Gábor: a nagytávlati álmom az „össznépi” összejövetel (egy országos tagi fórum). 

A jelenlegi elképzelés első lépésben kétfelé válna javaslatom szerint: egy, a megyei tagok 

számára szervezett kötetlen beszélgetés, eszmecsere, illetve a társkamarákkal (szomszédos 

megyékkel) történő kapcsolatfelvétel, első lépésben az elnökségek szintjén. 

Bartal György: lehet, hogy a kezdeményezés később majd ki tudja forrni magát ilyen 

szintre is. 

Németh Gábor: a nyilvánosságot azért nem zárnám ki a társkamarai egyeztetések esetében 

sem. Az egyeztetéseket meg kell szervezni, majd meghirdetni azzal, hogy előzetes 

jelentkezés esetén bárki részt vehet rajta. 

A stratégiai kérdésekbe be kellene vonni a szakcsoportvezetőket is, kellene velük 

munkamegbeszélést tartani, s a témában javaslatokat kérni tőlük. 

Javaslom, hogy a szeptemberi elnökségi ülésre kapjanak meghívást a szakcsoportvezetők 

is. 

Németh Balázs: a hatóságokkal történő kapcsolatfelvételhez lehetne a Kamara részéről 

referens személyt kijelölni? 

Bartal György: először megfogalmazzuk a kérdéseket, s majd ehhez próbálunk felelősöket 

találni. 

Egyéb észrevétel híján javaslom, hogy a Gábor által összeállított pontokat határozzuk meg 

feladatként a jövőre nézve, ez legyen a stratégiai irányvonal. 

 

2. napirendi pont:  Kérdőív 
 

Németh Gábor alelnök: összeállítottam egy újabb kérdőívet, melyet áttanulmányozásra 

minden elnökségi tagnak kiküldtem. A kérdőíven minta jelleggel feltettem pár kérdést, 

ezeket kellene most átrágni. 
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Az 1. témakör: Bevezető kérdések. 

A kitöltőre vonatkozó pár személyes kérdés. 

A 2. témakör: Kamarai tevékenység változásának jellemzése. 

Visszacsatolás az elmúlt 4 évre: mi lett az eredménye annak, amit az előző ciklusban 

csináltunk? Hogyan értékelik tagjaink az elmúlt időszak kamarai tevékenységét? 

A 3. témakör: Tagok munkaellátottsága, díjazása 

Hogyan működünk mi, mérnökök? A jelenleg érzékelhető általános leterheltség 

problémáját hogyan érzékeli a tagság? 

A 4. témakör: Együttműködési készség 

Szét vagyunk „aprózódva” kis közösségekbe, ezért nem tudunk kellőképpen 

érdekérvényesítést végrehajtani, illetve a szakmagyakorlás sem elég hatékony, 

fejlődőképes. Kérdés, hogy a jobb együttműködés érdekében lehetne-e egy nagyobb 

teambe tömörülni? 

Az 5. témakör: Záró kérdések 

 

Németh Balázs: mivel nagy a differencia a különböző szakterületek között, hasznosnak 

tartanám, ha a válaszadó nyilatkozna arról is, ő milyen szakterületen tevékenykedik. 

Célszerű lenne a bevezető kérdések közé egy tagozati listát is beszúrni, ahol az illető 

bejelölhetné, hogy tevékenysége szerint melyik tagozathoz tartozik. 

 

Fenti kiegészítéssel a kérdőív véglegesíthető. A tagság részére ősszel kellene kiküldeni, a 

kiküldés technikáját kell még kitalálni. 

 

3. napirendi pont:  Továbbképzések 
 

Bartal György: a témafelelősök távollétében tájékoztatok mindenkit, hogy az őszi szakmai 

továbbképzések szervezése folyamatban van. 

Egy biztos időpontunk van: szeptember 12-én kerül megtartásra a tartószerkezeti 

továbbképzés (a tavaszi képzés pótlásaként). Ezen a területen ősszel még egy képzést 

tervezünk tartani. A többi képzéshez pedig továbbra is várjuk a témajavaslatokat. 

Németh Gábor: ősztől már el kellene kezdeni a továbbképzéseken a kiegészítő tájékoztatók 

megtartását. Első általános téma lehetne pont ez: a kiegészítő oktatással kapcsolatban 

milyen a tagság fogadtatása? 

Németh Balázs: 3-4 olyan témát bevethetnénk, ami érdekli az embereket (pl. MÉDI, 

családbarát munkahely stb.). 
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Bartal György: mivel a szeptemberi elnökségi ülésre meghívást kapnak a 

szakcsoportvezetők is, javaslom, hogy a velük való egyeztetés után tartandó képzéseken 

vezessük csak be a kiegészítő oktatást. 

Ambrusné Lipovszky Andrea: a kiegészítő témákat először csak bevezetésként kellene 

megemlíteni, később ezeket az előadásokat le lehetne választani a továbbképzésekről. 

 

 

4. napirendi pont:  Érdekérvényesítés 
 

Bartal György: a Magyar Mérnöki Kamara próbálja összefogni az ellenőrzéseket, 

negyedévenként beszámolót kérnek minden területi kamarától az elmúlt időszak 

ellenőrzéseiről, bekérve az ellenőrzések jegyzőkönyveit is. 

A tervezhetőség érdekében év elején levelet írtunk a járásoknak, kérve a tájékoztatásukat 

arról, mennyi ellenőrzést terveznek idén. Csupán 1-2 helyről érkezett válasz, de 

konkrétumokról nem esett szó. Mivel idén még nem kaptunk meghívást ellenőrzésre, a 

korábban megküldött levelet – kis módosítással – ismét el kellene juttatni az érintettek 

részére. 

Megkérem Andreát, hogy a levelek kiküldését szíveskedjen intézni. 

Németh Gábor: érdekérvényesítés alatt csak annyit értünk, hogy ha a járások felkérnek 

ellenőrzésre, akkor azokon részt veszünk? A Magyar Mérnöki Kamarának létezik egy 

Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata, amely működik, de mi ennek a gyakorlata? Ha 

van egy ilyen szabályzat, miért ne mehetnénk oda hivatalból bárkihez, hogy mutassa be a 

munkáit és hogy megnézzük, milyen tervdokumentációkat ad ki? 

Bartal György: kérem, hogy a fent említett szabályzatot minden elnökségi tag nézze át. 

Andreát pedig arra kérem, miután ő is áttanulmányozta a dokumentumot, vegyük fel a 

kapcsolatot a Magyar Mérnöki Kamarával, s egyeztessünk velük, hogy náluk a 

szabályzatban leírtak hogyan működnek a gyakorlatban. 

 

5. napirendi pont:  Mérnök Műhely szabályzata 
 

Bartal György: a Mérnök Műhely tevékenységéről az előző ciklusban már sok szó esett. A 

Műhely szabályzatának tervezetét próba szerűen bevezettük. Jelenleg a Mérnök 

Műhelynek két fő tevékenysége van: 

- konkrét megkeresések esetén pénzügyi juttatás ellenében elkészíti (szerződés 

szerint) a megrendelt munkát; 

- rendezési terv módosításokhoz állásfoglalást ad. 
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A Mérnök Műhely szabályzatában leírtak szerint tagjainknak is lehetősége van 

bekapcsolódni a Műhely tevékenységébe. Tavaly év elején megkérdeztük tagjainkat, ki 

kíván részt venni a Műhely munkájában. Amikor pedig konkrét munkára érkezett felkérés 

Kamaránkhoz, a korábbi jelentkezők közül választotta ki az Elnökség, kik dolgozzanak az 

adott témában. 

A szabályzattal kapcsolatban kérem a véleményeiteket. 

Nyitrai Zsolt: aki jelentkezik a Műhely munkájában egy adott projektben való részvételre, 

írjon egy összeférhetetlenségi nyilatkozatot, hogy egyéb minőségben nem vesz részt az 

adott munkában. 

Németh Gábor: a felvetéssel egyetértek, meg kell nézni, hogy a jelenlegi szabályzat ezt a 

helyzetet jól kezeli-e? 

Az elv az, hogy mindenki számára ELVILEG hozzáférhető legyen a műhelyi tevékenység 

– a konkrét feladatban való részvételt persze a szakmai felkészültség, referencia alapján 

indokolt mérlegelni. 2017. év elején megkérdeztük, ki akar egyáltalán részt venni a 

Műhely munkájában, s a konkrét munkánál újra rákérdeztünk a jelentkezőknél. 

Bartal György: véleményem szerint a szabályzat túl hivatalossá tesz bizonyos dolgokat. 

Németh Gábor: ilyen szabályzatot úgy kell megcsinálni, hogy nagyobb volumenben is 

működjön. 

A gyakorlatban vannak problémák. Eleve nem azok az emberek határozták meg a 

szerződések tartalmát, akik végül a munkákat megcsinálták. Véleményem szerint fontos 

továbbá, hogy a Mérnök Műhely ne dolgozzon a javasolt díjszabás (MÉDI) alatt. A 

Kamara csak az általa tett ajánlásért végezzen munkát, az alá nem menjünk. Csakis így 

maradhatna hiteles mind a Kamara, mind az általa összeállított MÉDI is. 

Németh Balázs és Nyitrai Zsolt: fogadjuk el a szabályzatot és akkor alkalmazzuk a benne 

leírtakat, amikor felkérik a Kamarát egy adott munkára. 

Németh Gábor: ha jön egy felkérés, ragaszkodjunk ahhoz, hogy az ajánlatot a szükséges 

idő alatt fogjuk összeállítani (nem egy hét alatt, mert ilyen rövid idő nem elegendő!). 

Bartal György: akkor mondjuk ki, hogy ez a szabályzat mostantól élő szabályzat, e szerint 

működjünk, s majd meglátjuk, mit hoz az élet. 
 

6. napirendi pont:  Év mérnöke díj 
 

Bartal György: eddig még nem érkezett javaslat a díjra, továbbra is várjuk az ötleteket. A 

szakcsoportvezetőktől is kértünk javaslatokat. 
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Németh Gábor: nem kellene kör e-mailben megkérdezni a tagokat, hátha van valakinek 

javaslata? 

Bartal György: a szeptemberi elnökségi ülésen ismét visszatérünk erre a témára. 

 

7. napirendi pont:  Sportnap 
 

Németh Gábor: a Sportnappal kapcsolatos szerződések sínen vannak. A múlt héten 

körlevelet küldtünk tagjainknak, melyben előzetes igényfelmérés céljából kértük a 

visszajelzéseiket. A mai napig csupán 21 válasz érkezett (19 igen, 2 esetleges). 

A jelentkezésre való felhívást nyár végén kellene kiküldeni (augusztus 27.). Addig 

előkészítem a hivatalos jelentkezési felületet. 

 

8. napirendi pont:  Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések 
 

Visi Renáta: a titkár távollétében ismertetem az aktuális ügyeket. Az elmúlt időszakban 1 

főnek járt le az 5 éves továbbképzés teljesítésére vonatkozó kötelezettsége, és miután 

ennek eleget tett, jogosultságai – egyéb kizáró ok híján – meghosszabbításra kerültek. 

Az elmúlt időszakban 2 fő nyújtott be új tagfelvétel iránti kérelmet. 

3 fő új jogosultság kiadása iránti kérelmet nyújtott be, mindhárom esetben megfelelő a 

szakirányú végzettség, a szakmai gyakorlat igazolása és az egyéb kritériumok. 

 

Fentiek alapján az Elnökség 2 határozatot hozott, melyek jelen emlékeztető mellékletét 

képezik. 

 

9. napirendi pont:  Egyebek – kamarai iroda 
 

Németh Gábor: megjelent az e-közmű jogszabály módosulása, melyet a fórumon is 

igyekeztem publikálni. 

A rendelet módosítása kiterjesztette hatályát a sajátos építményfajták engedélyezési 

eljárásaiban érintett engedélyező hatóságokra is. 

Bartal György: irodabérlet ügyben megkeresett az irodaház vezetője. A jelenlegi irodánkat 

szeretné bérbe venni egy cég, ezáltal vissza tudnánk költözni a régebbi helyünkre (két 

szobával arrébb). Tájékoztatlak benneteket, hogy az újra-költözésre vonatkozó felajánlást 

nem fogadtam el, maradunk ezen a helyen. 
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Az előző elnökségi ülésen kijelölt feladatok, határidők teljesülése: 

téma felelős határidő teljesülés 

Tájékoztató anyag elektronikus 
megküldése az újonnan felvettek 
közül azoknak, akik eljöttek a 
személyes találkozóra 

Visi Renáta 2018. 06.29. igen 

Az év mérnöke díj átadásáról 
készített fényképek megküldése a 
titkárságra 

Elnökségi tagok 2018. 06. 29. igen 

Sportnappal kapcsolatos tagi 
tájékoztató levél összeállítása 

Németh Gábor 2018. 06. 30. igen 

Stratégiai cselekvési tervhez 
javaslatok  

Elnökségi tagok 2018. 07. 16. részben 

 

A mostani elnökségi ülésen felvetett témák, felelősök, határidők: 

 

téma felelős határidő 

A szakcsoportvezetők meghívása a 
szeptemberi elnökségi ülésre 

Bartal György / Visi Renáta 2018. 09. 10. 

Kérdőív véglegesítése és kiküldése a 
tagoknak 

Németh Gábor 2018. 09. 30. 

Építésfelügyeleti ellenőrzések 
ügyében levelet írni a járási 
hivataloknak  

Ambrusné Lipovszky Andrea 2018. 08. 31. 

MMK Szakmagyakorlási Ellenőrzési 
Szabályzatának áttanulmányozása, 
MMK-val kapcsolatfelvétel az 
ellenőrzések ügyében 

Elnökségi tagok / Ambrusné 

Lipovszky Andrea 
2018. 09. 17.  

Év Mérnöki díjra javaslatok  Elnökség / Szakcsoportok folyamatos 

Sportnapra jelentkezési felhívás 
kiküldése 

Németh Gábor 2018.08.27. 

 

 

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

kmf. 

 

Az emlékeztetőt összeállította: Visi Renáta, ügyintéző 


