EMLÉKEZTETŐ
Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2018. február 19. 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 való távolmaradását előre jelezte: Dr. Bárdi Pál, Dr. Szép János
Az Elnökségi ülés határozatképes. A határozatok jelen emlékeztető mellékletében találhatók.
Jelenlévők a napirendet elfogadták.
Az elnökségi ülés napirendje:
1.

Aktuális kérdések
 Barsiné Pataky Etelka
 E-kommunikáció
 Miniszterelnökségi pályázatok
Bartal György elnök

2.

Továbbképzések
Dr. Szép János alelnök

3.

Év mérnöke díj
Bartal György elnök

4.

Örökös tag
Bartal György elnök

5.

Felügyelő Bizottság
Dr. Bukovics Ádám elnök

6.

2018. évi költségvetés
Bartal György elnök

7.

Tisztújítás – 2018
Bartal György elnök

8.

Tiszteletdíj Tédi Szabolcs
Bartal György elnök

9.

Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.
Barcsai Éva Magdolna titkár

10.

Egyebek
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Bartal György elnök köszöntötte a megjelenteket, ismertette, ki jelezte előzetesen
távolmaradását, és megállapította, hogy a létszám alapján határozatképes az ülés; a
megtárgyalandó kérdéseken a megküldött napirend szerint megyünk végig, ill. hogy az
egyebek napirendi ponthoz javaslatok érkeztek.
1. Napirendi pont: Aktuális kérdések
Bartal György elnök



Barsiné Pataky Etelka

Az elnökség megemlékezett az elmúlt hónapban elhunyt Barsiné Pataky Etelka volt MMK
elnök asszonyról.


E-kommunikáció

Az elnök elmondta, hogy az országban a hatósági ügyintézésben elindult az ekommunikáció. Hogy a kamarákban a gyakorlatban ez mikor fog ez működni, az kérdés.
Kérdezte a jelenlévő elnökségi tagoktól, hogy használták-e már az elektronikus kérelem
benyújtását valamelyik (környezetvédelmi, vízvédelmi, stb.) hatósághoz. Jelezte továbbá,
hogy Kaliczka Csaba, a környezetvédelmi szakcsoport vezetője szervez egy tájékoztató
előadást

az

e-kommunikációval

és

az

idei

fontosabb

(KET

helyett

Ákr)

jogszabályváltozásokkal kapcsolatban. Németh Gábor felvetésére, hogy célszerű lenne ezt
kiszélesíteni a vízgazdálkodási szakcsoportra illetve Vízügyi Hatóságra is, Bartal György
jelezte, hogy ez a kezdeményezés is megtörtént, várhatóan összevont fórum kerül
megszervezésre.
 Miniszterelnökségi pályázatok
A 2017-es pályázat pénzügyi

beszámolóját

január

végéig

megküldtük

a

Miniszterelnökségnek, ehhez 16 pontos hiánypótlás érkezett, amelyet hivatalosan még
nem kaptunk meg, csak tájékoztató jelleggel.
A 2018-as pályázati program összeállítása megtörtént. A következő célokra szánnánk a
támogatási összeget: továbbképzések, közösségi programok (sportnap, szakcsoporti
programok), Év Mérnöke Díj, adminisztrációs feladatok.
2. Napirendi pont: Továbbképzések
Dr. Szép János alelnök helyett Bartal György beszélt a szakmai továbbképzések idei
állásáról.
A szakmai továbbképzések témája és időpontjai az első félévre vonatkozóan még döntően
nincsenek meg. Ennek az az oka, hogy több területen nagyon kevés új törzsanyag került
eddig kidolgozásra, nincs választási lehetőség (pld. a statika esetében egyetlen törzsanyag
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van). Kivétel ez alól az épületgépész szakcsoport, ahol február 26-án kerül megtartásra a
szakmai továbbképzés.
Az lenne a leg szerencsésebb, ha a szakcsoport vezetők felvennék a kapcsolatot a tagozati
elnökökkel a továbbképzési anyagok kialakítása érdekében.
Ezt követően az elnökség egyezségre jutott abban, hogy az MMK által összeállított
kérdőív – amely a szakmai továbbképzések színvonalának mérésére hivatott – kiosztásra
kerül, és a továbbképzések lezajlása után szkennelt formában megküldjük az MMK
részére. A feldolgozás/kiértékelés módjáról nincs információ.
Németh Gábor: Kérdést tett fel az elnökségi tagok részére, hogy mi az álláspontjuk az
általa összeállított, és megküldött nem szakcsoport specifikus oktatási témákkal
kapcsolatban; kerüljön-e ez bevezetésre, hogyan történjen a beillesztése a szakmai
továbbképzés rendjébe.
Az elnökségi tagok ezt követően kifejtették véleményüket a témával kapcsolatban. Voltak
szkeptikus, ill. támogató vélemények is.
Bartal György: Ennek a módszertani részéről részletesebb anyagot kellene összeállítani,
kiküldeni a szakcsoport vezetőknek, és várni a reflexiót. A témákhoz előadókat is kellene
választani / rendelni.
3. Napirendi pont: Év mérnöke díj
Bartal György elnök
Az elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a korábban kiválasztott prototípus alapján
megrendelte több évre előre az Év mérnöke díj legyártását.
A mostani elnökségi ülésen döntenünk kell a személyekről / projektekről, hogy a nevük
felkerülhessen a díjra. Az egyik díj a 2017-es év legkiemelkedőbb mérnöki alkotásáért jár,
a másik pedig életműért.
Ezt követően az elnökség a korábban díjazásra javasolt személyek és projektek közül
szavazással, ill. egyéni pontozásos értékeléssel választott.
Az év legkiemelkedőbb mérnöki alkotását az elnökség 3 igen, 2 nem és 1 tartózkodás
mellett választotta ki.
A 4 fő életműdíjra jelölt mérnök közül 1 fő került kiválasztásra, pontozással.
A díjra jelöltektől szakmai önéletrajzot kell majd bekérni, hogy a taggyűlésen – ahol
átadásra kerül majd a díj – a tagság számára is ismertethető legyen.
Bogár Zsolt és Németh Gábor javasolta a média, és a díjazott projekt beruházója
képviselőjének meghívását a taggyűlésre annak érdekében, hogy a díjak átadásának
megfelelő publicitása legyen.
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A médiával Bartal György fogja felvenni a kapcsolatot, és kérte az elnökségi tagokat,
hogy akinek közvetlen kapcsolata van a helyi médiával, az jelezze nála.
Döntés született arról is, hogy az év kiemelkedő mérnöki alkotása kapcsán a díjon felül
plakett is átadásra kerül a projektben jelentős tevékenységet végző mérnökök számára.
A plakett beszerzéséről, legyárttatásáról az elnök érdeklődik, ha már időben nem
lehetséges, oklevelek kerülnek kiállításra, amelyről a titkárság gondoskodik.
4. Napirendi pont: Örökös tag
Bartal György elnök
Bartal György elmondta, hogy örökös taggá minden évben két fő választható azon
tagjaink közül, akik betöltötték a 75. életévüket, és a kamarai munkában éveken keresztül
aktívan vettek részt. Örökös tagságra 3 jelölés érkezett, ebből az elnökség az első jelöltet
egyhangú szavazással, a másodikat 4 igen szavazattal választotta ki.
A jelöltektől életrajzot kell bekérni, és be kell szerezni a számukra kiállítandó oklevelet,
amelyet a titkárság intéz.
5. Napirendi pont: Felügyelő Bizottság
Dr Bukovics Ádám elnök

Az 5-ös és 6-os napirendi pont tárgyalását az elnök összevonta, és előbb került
ismertetésre a 2017-es pénzügyi beszámoló, valamint a 2018. évi tervezet, ezt követően
fejtette ki véleményét a Felügyelő Bizottság elnöke.
Az elnöki beszámoló részletesen érintett mindent, ezért csak pár dolgot emelnék ki,
amiben ez a tervezet különbözik az előzőektől.
Bekerült a tervezetbe a Miniszterelnökségi pályázati támogatás, a mérnökműhelyes
vállalkozási összeg, és az év mérnöke díj költsége.
Mind a 2017-es beszámolót, mint a 2018-as tervezetet pénzügyi szempontból
megfelelőnek értékeltük és elfogadásra ajánljuk.
6. Napirendi pont: 2018. évi költségvetés
Bartal György elnök

A 2017-évi pénzügyi beszámoló és a 2018-évi költségvetés tervezete táblázatos formában
az elnökségi tagok számára kiosztásra került.
Az elnökség tételesen végigbeszélte a bevételi és kiadási oldalon szereplő számokat, a
változtatások okait, ill. magyarázatait.
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A megbeszélés után az elnökség egyhangúlag fogadta el mind a 2017-évi pénzügyi
beszámolót, mind a 2018-évi költségvetés tervezetét, amellyel mindkettőt a taggyűlés elé
terjeszthetőnek ítélte.
7. Napirendi pont: Tisztújítás - 2018
Bartal György elnök

A tisztújító taggyűlésre 2018. április 18-án kerül sor, a Városháza dísztermében. Erre az
eseményre szándékában áll meghívni Nagy Gyulát, az MMK elnökét.
Bogár Zsolt javasolta, hogy Nagy Gyula elnök Úr hozzászólásának legyen időbeli
korlátja.
A jelölő bizottság összeállította az ajánlásokat a tisztségekre, akik elfogadják, azok
jelöltekké válnak.
Dr. Andor Krisztián: Publikus-e a jelöltek névsora?
Bartal György: Március közepére a jelöltek életrajzait és elfogadó nyilatkozatait
elérhetővé kell tenni a honlapon, így természetesen publikus.
A bizottságok beszámolóit is írásban kell bekérni, és azt is elérhetővé kell tenni a
honlapon.
Új jelölő bizottság megválasztása is feladata ennek a Taggyűlésnek, ezért erről is
beszéljünk majd a márciusi elnökségi ülésen.
Dr. Andor Krisztián kérdésére, hogy az áprilisi elnökségi ülést, és a Taggyűlést nem lehete egy napon tartani, az elnök azt válaszolta, hogy azért nem, mert mindig van, aki
korábban érkezik a Taggyűlésre, ill. folyik közben a technikai előkészület, így nem
lehetne az elnökségi ülést hatékonyan megtartani.
Németh Gábor: A jelöltektől az önéletrajzon kívül motivációs levelet is kellene kérni.
Visi Renáta: A motivációs levél már elmúlt időszakokban is része volt az önéletrajznak.
8. Napirendi pont: Tiszteletdíj Tédi Szabolcs
Bartal György elnök

Németh Gábor az elnök megszólalása előtt jelezte, hogy őt ebben a javaslatban az
motiválta, hogy teremtsünk az aktív tagok számára pozitív diszkriminációt. Jelen esetben
javaslatát az motiválta, hogy az érintett tag segítő jelleggel ingyenesen hozzáférhetővé tett
egy saját fejlesztésű programot a Fórum rovaton, mely az e-közmű rendszer használatában
nyújthat segítséget a kollégáknak. Szeretné, ha lenne mód a jövőben az ilyen jellegű tagi
szerepvállalás mintaként történő kiemelésre a tagok számára, erősítve ezzel a közösségi
szellemet.
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Az elnökség ezt követően arról beszélgetett, hogy milyen módon, milyen technikai
eszközökkel lehetne ezt a pozitív diszkriminációt megteremteni, ill. fenntartani.
Abban maradtak, hogy a Taggyűlésen felsorolják azon tagok neveit, akik a kamara
érdekében munkát végeztek, és a márciusi elnökségi ülésen döntés születik arról is, hogy
ezt pénzben is honorálja-e a kamara, ill. arról is, hogy a jelenlegi elnökség féléves tisztelet
díja hogyan kerüljön elosztásra.
9. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Barcsai Éva titkár
A titkár felolvasta azon tagok névsorát (8 fő), akiknek az elmúlt időszakban járt le az 5
éves továbbképzés teljesítésére vonatkozó kötelezettségük, és miután ennek eleget tettek,
jogosultságuk – egyéb kizáró ok híján – meghosszabbításra került.
Az elmúlt időszakban 3 fő nyújtott be új tagfelvétel iránti kérelmet, tagsági viszonyának
megszüntetését 2 fő, szüneteltetését szintén 2 fő kérte.
5 fő új jogosultság kiadása iránti kérelmet nyújtott be, négyüknél mind a szakirányú
végzettség, mind a szakmai gyakorlat és az egyéb kritériumok megfelelőek.
Egy fő esetében a szakmai gyakorlatot bíráló bizottság a referencia munkák színvonalát
nem tartotta elégségesnek ahhoz, hogy korlátozás nélküli jogosultság legyen kiadható.
A titkár vitatta a bizottság véleményét, (miután korlátozott jogosultság jelenleg nem
létezik) amelyet az elnökségi ülés előtt megküldött az elnökség tagjainak. Az elnökség
tagjai ezt követően valamennyien tartózkodtak a szavazástól, majd a titkár kérésére az
elnök szavazata döntött.
Fentiek alapján az elnökség 5 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető mellékletét
képezik.
10. Napirendi pont: Egyebek
e-közmű
Németh Gábor: Abban kérem az elnökség véleményét, támogatását, hogy egyet ért-e azzal
hogy a jogász közreműködő kolléga által adott –korábban már ismertetett- véleményben
foglaltakat ajánljuk a tervező kollégáknak, ill. a tagságnak, mint eljárási lehetőséget, az eközmű adatigénylésekkel kapcsolatban. Javaslom továbbá, hogy a témában megfogalmazott
kamarai ajánlást – mivel a legtöbb érintett hatóság illetve közműszolgáltató nem jelzett vissza
a megküldött anyagra – egyrészt tegyük közzé tagjaink felé mint javasolt követendő
eljárásrendet, másrészt erről lezáró jelleggel tájékoztassuk ismételten az érintett szervezeteket.
Az elnökség egyetértett.
6

Elhangzott továbbá, hogy a Pannon-Víz papír alapon is kéri a tervek benyújtását, ami
ellentétes a megfogalmazott ajánlásokkal, így javasolta, hogy – más szakmai témákat is
érintve, a Kamara vegye fel a kapcsolatot a céggel egy egyeztetés érdekében.
Bartal György: Az e-közmű kapcsán az MMK-ban alakult munkacsoport nem szűnt meg.
Németh Gábor: A munkacsoport leadta a munkaanyagot az MMK Főtitkárságának, amelyre
válasz, ill. reakció nem érkezett.
Tagfelvétel és tagi tájékoztató anyag
Németh Gábor: A korábban felvetett gondolatomnak folytatásaként összeállítottam egy
vázlatos, mégis elég hosszú anyagot, mely tájékoztatást nyújtana új tagjainknak a Kamara
működésével, a szakmagyakorlással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, illetve ezek
elérhetőségéről. Javaslatomat az motiválta, hogy szeretném, ha egy új tag a szervezetünkbe
belépve érezze, hogy egy segítő közösség tagja lesz, megtörténjen a személyes
kapcsolatfelvétel is, ne csupán egy hivatalos aktus, illetve legyen mód és alkalom az új tagot
tájékoztatni a számára legfontosabb tudnivalókról, a Kamara stratégiájáról. Emiatt fontosnak
tartanám, hogy egy írásos anyag átadása mellett egy személyes beszélgetéssel egészüljön ki a
tagfelvétel. Ennek módja lehetne akár a soron következő elnökségi ülésre, vagy az előtt a tag
meginvitálása. Kérdés alapján kiderült, hogy az elnökség a megküldött tájékoztatót nem
olvasta, így Németh Gábor a legfontosabb információkat ismertette az anyaggal kapcsolatban.
Németh Gábor javaslatáról való döntést az elnökség a következő elnökségi ülésre napolta el.
Az új felvételeseknek írt összefoglaló anyagot a titkár a következő elnökségi ülésig átnézi.
Összeférhetetlenségi kérdések
Egy korábbi, tervezéssel kapcsolatos összeférhetetlenségi kérdés kapcsán abban állapodott
meg az elnökség, hogy az esetet személytelenül kell leírni, megküldeni előbb az elnökségi
tagoknak, majd feltenni a honlapra, vagy megküldeni körlevélben a tagoknak. A tervezetet
Németh Gábor állítja össze.
Jogsegélyszolgálat
Megállapodás (órabérben) született egy az építésjogban jártas jogász kollégával, hogy – igény
esetén - három témában tudna a kamara számára, ill. a tagok számára segítséget nyújtani:


a kamara saját hatáskörében felmerülő jogi kérdések rendezése,



olyan jogi kérdésekben való közreműködés, ahol több tagnak van érdekeltsége
(típusproblémák),



tagok számára tervezéshez, szakértéshez kapcsolódó (személyes) jogi tanácsadás.

Egyelőre – próba jelleggel – az első két témakörben történő együttműködést igyekszünk
megvalósítani.
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Németh Gábor ötlete az első munkával kapcsolatban: tervezői szerződések áttekintése, a
jogilag problémás pontok megbeszélése, a tagok erről történő informálása.
Építész Kamara
Az Építész Kamara régi/új elnöke Tutervai Mátyás lett. Fel kellene venni vele a kapcsolatot.
Mérnök Műhely: A Mérnök Műhely tevékenységéről be kellene számolni a tagok felé, hiszen
egyik alapvető követelmény az átláthatóság.
Térszint szabályozás: Somfai András, Tédi Szabolcs és Németh Gábor együtt jártak e
témában egyeztetni az Építész Kamaránál. A két kamara közös álláspontot fog kidolgozni a
témában.
Az előző elnökségi ülésen kijelölt feladatok, határidők teljesülése:
téma

felelős

határidő

Németh Gábor

2018. 02. 19-

teljesült

Bartal György

2018. 01. 31

teljesült

Szakmai önéletrajzok bekérése az év
mérnöke díjakra jelöltektől

Visi Renáta

2018. 02. 28.

E-közmű workshop összefoglaló és
ajánlások kiküldése a hatóságok és
közmű üzemeltetők részére
2018. évi költségvetési tervezet
korrekciója tartalék kerettel
2017. évi költségvetési beszámoló és
2018. évi költségvetési tervezet
megküldése az FB elnöke részére
A tisztújító taggyűlésre a Városháza
dísztermének lefoglalása
Emlékeztető összeállítása a
felmerült összeférhetetlenségi
megbeszélésről
A 2017. évi támogatási szerződés
elszámolásának és beszámolójának
összeállítása
Pályázati pénz elszámolására
vonatkozó táblázat megküldése az
FB részére

Németh Gábor /

Szakmai továbbképzéshez
kapcsolható saját témákra
javaslattétel kidolgozása
Év Mérnöke díj díjazottjaira további
javaslatok bekérése

teljesülés

teljesült, ill.
folyamatban

2018. 01. 31.

teljesült

2018. 01. 31.

teljesült

2018. 02. 15.

teljesült

Visi Renáta

2018. 01. 31.

teljesült

Bogár Zsolt

2018. 01. 31.

nem teljesült

2018. 01. 31.

teljesült

2018. 02. 15.

teljesült

Visi Renáta
Bartal György
Bartal György /
Visi Renáta

Titkárság / Bartal
György
Visi Renáta
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A mostani elnökségi ülésen felvetett témák, felelősök, határidők:
téma
Nem szakcsoport specifikus oktatási
témák részletesebb módszertani
kidolgozása, és megküldése a
szakcsoport vezetőknek
Kapcsolatfelvétel a médiával a
Taggyűlésen való részvételük okán
Oklevelek beszerzése Örökös
Tagsághoz, ill. Szakmai önéletrajzok
bekérése az év mérnöke díjakra, és a
tisztségekre jelöltektől
Az Év Mérnöke díjhoz (év
legkiemelkedőbb projektben
résztvevőknek) plakettek rendelése

felelős

határidő

Németh Gábor

2018. 03. 12-

Bartal György

2018. 04. 10

Visi Renáta

2018. 03. 12.

Bartal György

2018. 03. 19.

E-közmű ajánlás kiküldése a tagság
részére

Németh Gábor /

Az új tagfelvételeseknek írt
összefoglaló anyag áttekintése

Barcsai

Visi Renáta
Éva,

elnökség

2018. 03. 19.
2018. 03. 19.

Összeférhetetlenségi kérdés kapcsán
folytatott megbeszélésekről
publikálható anyag összeállítása

Németh Gábor

2018. 03. 19.

Új jelölőbizottsághoz nevek gyűjtése

elnökség

2018. 03. 19.

Egyéb napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést bezárja.
kmf.
Az emlékeztetőt összeállította: Barcsai Éva Magdolna, titkár
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