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EMLÉKEZTETŐ 

 

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

János. 

A meghívott szakcsoportvezetők közül az ülésen nem jelent meg: Szabó Csaba, Közlekedési 

szakcsoport; Horváth Gábor, Épületgépész szakcsoport; Kántor László, Tartószerkezeti 

szakcsoport; Czibik Péter, Geodéziai és geoinformatikai szakcsoport. 

Késve érkezett: Dr. Andor Krisztián, Építési szakcsoport. 

 

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 
 Szerb mérnöki kamara 
 Kormányhivatal 

Bartal György elnök 
 

2. Kérdőív 
Németh Gábor alelnök  

 
3. Továbbképzések 

Dr. Szép János és Horváth Gábor elnökségi tagok 
 

4. Szakcsoporti beszámolók 
Szakcsoport vezetők 

 
5. Érdekérvényesítés 

Ambrusné Lipovszky Andrea elnökségi tag 
 

6. Év mérnöke díj 
Bartal György elnök 

 
7. Sportnap 

Németh Gábor alelnök  
 

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

9. Egyebek – kamarai iroda 
 

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 
 

 Szerb mérnöki kamara 

Szabadkáról, a Szerb Mérnöki Kamara területi szervétől – ők együtt vannak az 

építészekkel - itt voltak a városban, a nagy autóipari cégeket és a múzeumokat látogatták 

meg. Korábban Kecskeméten is jártak. És ha már itt voltak, felvették a kapcsolatot az itteni 

kamarával, és viszontlátogatásra hívtak minket. 

 

 Kormányhivatal 

Az elektronikus ügyintézés kapcsán felmerülő kérdések ügyében felvettük a kapcsolatot a 

megyei Kereskedelmi és Iparkamara illetékesével és Széles Sándor kormánymegbízottal. 

Október 8-án lesz egy nagyobb létszámú társaságnak – ezen Iparkamarai és 

Mérnökkamarai tagok vehetnek részt - előadás, majd ennek tapasztalatai alapján a 

későbbiekben kiscsoportos fórumok is. Az előadásokat részben a Kormányhivatal 

szakemberei, részben a NISZ Zrt. munkatársai tartanák meg. 

Kaliczka Csaba, környezetvédelmi szakcsoport vezető hozzászólása: Ilyen előadást idén 

tavasszal szerveztünk, arra el kellett volna jönni. 

Bartal György: Az nem egészen ilyen volt. 

Németh Gábor: A tavaszi a környezetvédelmi és a vízvédelmi szakcsoport számára 

szerveződött, ez átfogóbb lesz, mindenki számára szól, aki az elektronikus ügyintézésben a 

két kamara egyikének tagjaként érintett. 

Janák Emil, vízépítési szakcsoport vezető hozzászólása: Felmerült ilyen igény a tagság 

részéről, mert nem boldogulnak? A cégek már korábbról cégkapuval rendelkeznek 

tudtommal. Számomra most sokkal gyorsabb a hatóságokkal a kommunikáció. 

Bartal György: Igen, volt ilyen igény. Kisebb cégeknél ez nem ennyire evidens. 
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2. napirendi pont: Kérdőív 
 

Bartal György: Gábor összeállít egy kérdőívet a tagok számára, amelyen stratégiai 

kérdések is szóba jönnének. Ezekről a szakcsoport vezetőkkel is konzultáltunk, köszönet 

azoknak, akik eljöttek. 

Németh Gábor: A kérdőív ötlete néhány lényeges kérdéskörből indult ki: a kamarai 

tevékenység változásának jellemzése; azaz milyen változásokat érzékelnek a tagok az 

előző ciklusban végzettekhez képest és ezt hogyan értékelik? 

A másik nagy téma: a jelenleg érzékelhető általános leterheltség problémáját hogyan 

érzékeli a tagság; van-e ennek hatása a díjazásra? 

A következő kérdéskör az együttműködési készség. Hogyan értékelik, van-e igény, 

elképzelés a szervezettebb együttműködésre, ennek érdekében lehetne-e nagyobb teambe 

tömörülni? 

A kérdőív konkrét kérdéskörét az elmúlt elnökségi ülésen elfogadtuk, a kiküldésre 

szeptember végén, október elején kerülne sor. 

Bartal György: Tagi aktivitás függő, hogy a válaszok hogyan jönnek, vagy nem jönnek 

meg; 4 éve 23 %-os volt a válaszadás. 

Kaliczka Csaba: Október első hetében lesz az elnökségi ülés a környezetvédelmi 

szakcsoportban. Ebben a körben már többször megfogalmazódott, hogy láthatóság kellene 

a sajtóban, és a szakmai ügyek képviselete a kormányzat felé (közlekedés, útjavítás, 

környezetvédelem, vízgazdálkodás), és az esetleges politikai csattanásokat is fel kellene 

vállalni. 

Németh Gábor: A tagok gyakran hangsúlyozzák, hogy „a kamarának” mit kellene 

képviselnie, de ha bármi picit tenni kellene, akkor az már nem megy. Sokan még a 

kiküldött tájékoztatót sem olvassák el. A tagok nincsenek tudatában, hogy „a kamara” 

önmagában nem létezik, hanem te, én, és mi vagyunk a kamara. Valakit esetleg meg 

kellene fizetni, hogy ezt a fajta érdekképviseletet csinálja. Az országos kamarai 

tevékenységet is (pl. tagozati elnökségek) a legtöbb kolléga díjazás nélkül, vagy jelképes 

tiszteletdíjért végzi. 

Janák Emil: A tagok érzékenyebbek arra, hogy mennyiért dolgoznak a piacon. Az országos 

elnökségi üléseken kettőséget látok: az elnökség tagjai pénzért dolgoznak, és igen 

lelkiismeretesen, sokfélét; a kormányzatot viszont egyáltalán nem érdekli a Magyar 

Mérnöki Kamara, csak az Iparkamara; így az eredménytelenség nem a személyi 

állománytól függ. A helyzet eléggé tragikus. 



 4

Németh Gábor: A szakcsoportban össze kellene gyűjteni azokat a típusproblémákat, 

amiket érdemes együtt kezelni, majd körbejárni az érintett szervezeteket.  

A szakmagyakorlás részét képező témákat pedig a kötelező szakmai továbbképzésekbe be 

kellene vinni (etikai, jogi, munka-minőségi, szakmák átfedési területei, adatátadás-kezelés 

jogosultsága, stb.) 

Bartal György: Ez nem a szakmai továbbképzés része, hanem belső, ill. szakmai 

problémák, témák megvitatása. A szakcsoport vezetőktől várunk kérdéseket / témákat, 

olyanokat, ami foglalkoztatja a szakcsoporti tagokat. 

Janák Emil: A kérdőívre is fel lehetne ezt a témakört vezetni, és közvetlenül kérni a 

tagoktól javaslatot. 

 

3. napirendi pont: Továbbképzések 
 

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

továbbképzések a tartószerkezeti továbbképzés, a tavaszi képzés pótlásaként szeptember 

12-én került megtartásra. Ezen a területen ősszel még egy képzést tervezünk tartani. A 

tartószerkezetnél kevés a törzsanyag, a most megtartott képzés törzsanyagát is két hete 

regisztrálták. Az építésire is ez a jellemző. Szép Jánostól azt kértem, hogy írja össze ezeket 

a problémákat, és viszem az MMK-ba, Csenke Zsókának továbbítom. 

A többi képzéshez (épületgépészet, energetika, vízépítés, közlekedés) pedig továbbra is 

várjuk a témajavaslatokat.  

Janák Emil: Vízépítésben már tavasszal kiválasztottuk a témát, így október második 

felében az megtartható lesz. 

 

4. napirendi pont: Szakcsoporti beszámolók  
 

A szakcsoport vezetők közül csak a környezetvédelmi és a vízépítési szakcsoport vezetője 

jött el az elnökségi ülésre. 

Kaliczka Csaba, környezetvédelmi szakcsoport vezető 

Az év közepén került megválasztásra az új elnökség, októberben fog ülésezni. A megyéből 2-3 volt 

jelölve funkcióra. A vizesekkel volt közös szakmai délután, ezt eredetileg félévente szerettük 

volna, de nincs rá igény. 

Janák Emil, vízépítési szakcsoport vezető 

Ez az év gyenge volt. Volt 1 db képzésünk eddig, a kirándulás elmaradt. Most zajlik az éves 

választási előkészítés. 
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5. napirendi pont: Érdekérvényesítés  
 

Bartal György: Az elmúlt elnökségi ülésen kértem, hogy Szakmagyakorlási Ellenőrzési 

Szabályzatot minden elnökségi tag nézze át, Ambrusné Lipovszky Andreát pedig arra, 

hogy ő is tanulmányozza a dokumentumot, és ez alapján vegyük fel a kapcsolatot a 

Magyar Mérnöki Kamarával, s egyeztessünk velük, hogy a szabályzatban leírtak hogyan 

működhetnek a gyakorlatban. 

Ambrusné Lipovszky Andrea: Nem úgy működik a gyakorlatban, ami a célja lenne. 

(felolvas egy részletet a szabályzatból, majd az elnökség tagjai kifejtik ehhez kapcsolódó 

véleményüket) 

Németh Gábor: A silány tervek / tervezők kiszűrésére igény jelentkezett, ez többek között 

a küldöttgyűlésen is szóba került.  

Janák Emil: A jogosulatlan tervezők kiszűrése a fő cél. A szakmaiság és a minőség már 

nehezebb téma. 

Bartal György: A jogosultsághoz komoly vizsgát kell tegyenek a tervezők Angliában. 

Janák Emil: Újra kellene szabályozni a jogosultsághoz jutást. 

Németh Gábor: A létező szabályozásból az olvasható ki, hogy van jelenleg is jogalapja a 

kamarán belüli, hivatalból indított minőségellenőrzésnek. Erre van is példa egyébként pl. a 

hírközléséi tagozatnál. A probléma az, hogy egy élő szabályozásnak nincs meg a kialakult 

gyakorlata, a személyi háttere. Javaslom, hogy Andrea tájékozódjon az országos kamara 

megfelelő szervénél arról, hogy van-e egyáltalán bármilyen gyakorlata ennek az 

ellenőrzési rendszernek? 

Bartal György kérte Lipovszky Andreát, hogy ennek a legközelebbi elnökségi ülésig járjon 

utána. 

 

6. napirendi pont: Év mérnöke díj 
 

Bartal György: Tavaly bevezettük, idén átadtuk az első év mérnöke díjat. Hamarosan 

dönteni kell a jelöltekről, de eddig még nem érkezett javaslat a díjra (projektre és életmű 

díjra), továbbra is várjuk az ötleteket. A szakcsoportvezetőktől is kérünk, várunk 

javaslatokat. 

 

7. napirendi pont: Sportnap 
 

Bartal György: Egy hete hétvégén került megrendezésre a sportnap. Jó hangulat, jó 

beszélgetések jellemezték, de kicsi volt a látogatottság; jövőre a szervezést tovább javítjuk. 
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8. napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések 
 

Barcsai Éva titkár: Az elmúlt időszakban 9 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 1 fő nyújtott be új tagfelvétel iránti kérelmet, és 1 fő kérte tagsági 

viszonyának helyreállítását. 

2 fő új jogosultság kiadása iránti kérelmet nyújtott be, mindkét esetben megfelelő a 

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

 

Fentiek alapján az Elnökség 3 határozatot hozott, melyek jelen emlékeztető mellékletét 

képezik. 

 

9. napirendi pont: Egyebek  
 

Németh Gábor:  

 Az újonnan felvetteket ismét meg kellene hívni egy személyes találkozóra,  

 a társkamarákkal való kapcsolatfelvételt is elő kellene venni, 

 az Mérnök Műhely működési szabályzatát véglegesíteni kellene 

Bartal György: A Veszprém és Vas megyeiekkel szeptember végén lesz egy szűkebb 

összeülés, utána közös elnökségi ülés. 

Kaliczka Csaba: 10 évvel ezelőtt volt kamarai jelvény; érdemes lenne újra bevezetni. 

 

 

Az előző elnökségi ülésen kijelölt feladatok, határidők teljesülése: 

téma felelős határidő teljesülés 

A szakcsoportvezetők meghívása a 
szeptemberi elnökségi ülésre 

Bartal György / 

Visi Renáta 
2018. 09. 10. igen 

Kérdőív véglegesítése és kiküldése a 
tagoknak 

Németh Gábor 2018. 09. 30. 
igen, ill. 

folyamatban 

Építésfelügyeleti ellenőrzések 
ügyében levelet írni a járási 
hivataloknak  

Ambrusné 

Lipovszky Andrea
2018. 08. 31. folyamatban 

MMK Szakmagyakorlási 
Ellenőrzési Szabályzatának 

Elnökségi tagok / 

Ambrusné 
2018. 09. 17.  folyamatban 
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áttanulmányozása, MMK-val 
kapcsolatfelvétel az ellenőrzések 
ügyében 

Lipovszky Andrea

Év Mérnöki díjra javaslatok  
Elnökség / 

Szakcsoportok 
folyamatos nem 

Sportnapra jelentkezési felhívás 
kiküldése 

Németh Gábor 2018.08.27. igen 

 

A mostani elnökségi ülésen felvetett új témák, felelősök, határidők: 

téma felelős határidő 

Az újonnan felvettekkel időpont 
egyeztetés a személyes találkozóhoz 

Visi Renáta 2018. 10. 15. 

Év Mérnöke díjra javaslatkérési 
felhívás kiküldése 

Bartal György  2018. 10. 15. 

Kérdőív kiküldése  Németh Gábor  2018. 10. 15. 

Építésfelügyeleti ellenőrzések 
ügyében levél küldése a járási 
hivataloknak  

Ambrusné Lipovszky Andrea  2018. 10. 15. 

MMK Szakmagyakorlási Ellenőrzési 
Szabályzatának alkalmazásával 
kapcsolatban MMK-val 
kapcsolatfelvétel  

Ambrusné Lipovszky Andrea 2018. 10. 15. 

Sportnapról tájékoztató levél 
összeállítása 

Németh Gábor 2018. 09. 30. 

 

 

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

kmf. 

 

Az emlékeztetőt összeállította: Barcsai Éva, titkár 


