EMLÉKEZTETŐ
Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2018. március 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, Nyitrai Zsolt.
A meghívott szakcsoport vezetők közül távol maradt: Janák Emil, Vízépítési és
vízgazdálkodási szakcsoport vezető.
Az Elnökségi ülés határozatképes. A határozatok jelen emlékeztető mellékletében találhatók.
Jelenlévők a napirendet elfogadták.
Az elnökségi ülés napirendje:
1.

Aktuális kérdések
 E-kommunikáció
 Miniszterelnökségi pályázatok
Bartal György elnök

2.

Továbbképzések
Dr. Szép János alelnök

3.

Szakcsoportok ismertetői
Szakcsoport vezetők

4.

Tisztújítás – 2018
Bartal György elnök

5.

Jogsegély
Németh Gábor elnökségi tag

6.

Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.
Barcsai Éva Magdolna titkár

7.

Egyebek

Bartal György elnök köszöntötte a megjelent elnökségi tagokat és szakcsoport vezetőket,
külön köszöntötte a Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport újonnan megválasztott
vezetőjét: Czibik Pétert. Ismertette, ki jelezte előzetesen távolmaradását, és megállapította,
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hogy a létszám alapján határozatképes az ülés; a megtárgyalandó kérdéseken a megküldött
napirend szerint megyünk végig.
1. Napirendi pont: Aktuális kérdések
Bartal György elnök



E-kommunikáció

Az elnök elmondta, hogy az országban a hatósági ügyintézésben elindult az ekommunikáció. Elmondta, hogy az elmúlt héten a környezetvédelmi szakcsoport
vezetőjének szervezésében volt egy hatósági (KÖF, VIZIG, Vízügyi Hatóság) tájékoztató
előadás (a környezetvédelmi és vizes szakemberek részére) az e-kommunikációval és az
idei fontosabb (KET helyett Ákr.) jogszabályváltozásokkal kapcsolatban.
Ezt követően a jelenlévők (Kántor László, Bartal György, Németh Gábor, Kaliczka
Csaba) arról kezdtek el beszélgetni, hogy milyen átjárás van / lehet a személyes adatokat
is tartalmazó ügyfélkapu és a cégkapu között, milyen problémák adódhatnak ebből. Az
elnökség abban maradt, hogy az észlelt működésbeli hibákat írásba kell foglalni, amelyet
azután a Kamara továbbít a rendszer kidolgozói felé.
 Miniszterelnökségi pályázatok
A 2017-es pályázat pénzügyi beszámolójához érkezett hiánypótlást megküldtük a
Miniszterelnökségnek, amely után újabb hiánypótlást kaptunk; ennek a teljesítése is a
vége felé közeleg.
A 2018-as pályázati program módosítása (a hiánypótlás tapasztalataiból okulva) egyszer
már megtörtént, valószínűleg (a pénzügyi elszámolás egyszerűsítése miatt) ezt még
további módosítás fogja követni. A célok közül kikerül a továbbképzés, a közösségi
programok között megmarad a szakcsoporti program, valamint marad az Év Mérnöke Díj,
ill. marad az adminisztrációs feladatok, ezek között az iroda bérleti díja, mint új elem
kerül be.
Mielőtt a 2-es napirendi pontra rátérnénk, jelzem, hogy az Országos Kamarában
választmányi ülés lesz április 20-21-én; május 12-én pedig küldött gyűlés (ide már majd
az újonnan választott küldötteknek kell menni).
2. Napirendi pont: Továbbképzések
Dr. Szép János alelnök
Az épületgépész szakcsoport szakmai továbbképzése február 26-án került megtartásra, ezt
a szakcsoport vezető szervezte.
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Az energetikánál is megvan már a téma és a három előadó is, itt már csak időpont és
helyszín kell.
Vizes témában Janák Emil szakcsoport vezető viszi a szervezést, erről nincs információm.
(az elnök Úr jelezte, hogy beszélt a szakcsoport vezetővel és valami döccenő van a
szervezéssel)
Tartószerkezeti témában egyetlen törzsanyag van, nincs választási lehetőség
Az építési témában vannak kidolgozott törzsanyagok, de ott meg előadók nincsenek; itt
kérném Dr. Andor Krisztián segítségét.
Bartal György: Voltam a Geodéziai és geoinformatikai szakcsoport új tisztségviselő
választó ülésén, és ott is felmerült a szakmai továbbképzés kérdése; az, hogy azt is a
Kamaránk tartsa. Erre az őszi időszakban kerülhet sor első ízben. Eddig 6 szakcsoport
számára szerveztünk továbbképzést, évente 2 alkalommal.
A nem szakcsoport specifikus oktatási témákkal kapcsolatban Németh Gábor állított össze
egy anyagot, amelyet az elnökségi tagok már megkaptak olvasásra / véleményezésre; ezt a
szakcsoport vezetők is véleményezzék, hogy szükségesnek tartják-e, és hogyan lehet a
szokványos szakmai továbbképzési naphoz csatolni.
Németh Gábor: Két mondattal ráerősítenék arra, ami az anyagban is benne volt. A
mérnökeinket csak a kötelező oktatás hozza össze; de van pár olyan, közérdeklődésre
számot tartó téma, ill. aktualitás, ami szakma-specifikus anyagba nem illeszthető be.
Általános mérnöki, ill. szakmagyakorlással kapcsolatos eljárási kérdéseket is ide
illeszthetőnek gondolok. Készítettem ezzel kapcsolatban egy elvi és egy konkrét példára
vonatkozó összeállítást. Kérném, hogy a szakcsoport vezetők is mondják majd el ezzel
kapcsolatban a véleményüket.
Bartal György: Akkor kell ezzel foglalkozni, ha a szakcsoportok, ill. a tagság is lát benne
lehetőséget.
3. Napirendi pont: Szakcsoportok ismertetői
szakcsoportok elnökei
Közlekedési szakcsoport – Szabó Csaba
A 2017. évi szakcsoporti beszámolót megküldtem a titkárságra.
Az idei programok még nem véglegesedtek; ami eddig felmerült: a K-i elkerülő út 3
szakaszát egyben bejárni. Szokásos őszi szakmai kirándulást Balatonfüred környékére
tervezzük.
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A Gábor által felvetett, kötelező szakmai továbbképzéssel együtt megtartásra kerülő nem
szakma-specifikus oktatással akkor értek egyet, ha aktuális kérdés merül fel. Erről előtte
beszélni kell.
Környezetvédelmi szakcsoport – Kaliczka Csaba
A 2017. évi szakcsoporti beszámolót megküldtem a titkárságra.
Idén már szerveztünk egy hatósági tájékoztatót: a KÖF, VIZIG, VH tisztviselői tartottak
tájékoztató előadást a környezetvédelmi szakértők és vizes tervezők részére az
elektronikus engedélyezéssel, kérelmek beadásával kapcsolatban és az idei legfontosabb
jogszabályváltozásokkal (pld. KET helyett Ákr) kapcsolatban.
A szakcsoportközi oktatás nekem tetszik; pld. jó lenne egy geodéziai szakmai oktatás a
vizes szakemberek részére.
Épületgépész szakcsoport – Horváth Gábor
A 2017. évi szakcsoporti beszámolót még nem küldtem meg a titkárságra, ezt hamarosan
pótolom.
Az idei évre vonatkozóan több program is szervezés alatt áll. A székesfehérvári Grundfos
gyár tesztelőjébe szeretnénk ellátogatni.
A szakmai továbbképzés szervezését továbbra is felvállaljuk.
A villamosoknak most nincs szakcsoportjuk, de azt is megszervezzük.
Képviseljük a megyét az országos tagozatban. Folytatjuk a Komárom-Esztergom
Megyeiekkel az együttműködést, a közös szervezést; idén mi hívjuk meg őket.
Németh Gábor ötletét próbáljuk ki, csak akkor derül ki, hogy milyen a fogadtatása, ha
kipróbáljuk.
Tartószerkezeti szakcsoport – Kántor László
A 2017-es beszámolót nem juttattam el a titkárságra, mert nem tudnék mit írni, alig volt
program.
Idén talán lesz egy szakmai kirándulás, közösen az építési szakcsoporttal, Dr. Andor
Krisztián jóvoltából. Erre az április 12-i kirándulásra vannak jelentkezők.
Németh Gábor ötlete: ha van téma, akkor minden szakcsoportot érdekel, de előadót
kellene hozzá rendelni.
Építési szakcsoport – Dr. Andor Krisztián
Szervezünk Ausztriába egy kirándulást április 12-én.
Az építési tagozat elnökségi ülése a múlt héten volt, ahol szóba került, hogy más típusú
továbbképzés kellene a felelős műszaki vezetőknek és műszaki ellenőröknek, mint a
szakértőknek és tervezőknek. Az is tapasztalat, hogy csak a jogosultság féltése miatt
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jönnek el továbbképzésre. Az országban 3 megyében van fiatal mérnökök csoportja.
Pécsen, Budapesten és Sopronban; ők aktívabbak egy kicsit. Az építési szakcsoportban
feladat, hogy a fiatal mérnökökkel fel kell venni a kapcsolatot.
A szakmai kirándulás kapcsán – mivel 3 órás az út oda és vissza is – felmerült, hogy
legyen megtartva az utazás ideje alatt a szakmai továbbképzés is. A tagozat nem ellenezte.
Bartal György: Ha a hátralévő idő alatt meg lehet szerezni az akkreditációt a
továbbképzésre, (erre elég szűkös az idő) akkor legyen.
Geodéziai és geoinformatikai szakcsoport – Czibik Péter
Március 7-e óta vagyok a szakcsoport elnöke. Az elnökségbe Hegyi Pál és Menyhárt
István került be.
2002-ben végeztem a BME-en, 2007-től van tervezői jogosultságom, 2015-óta
szakértőim. Változtatni és fejleszteni szeretnék a szakcsoporti munkán. Olyan kollégák
dolgoznak az útépítéseknél, akiknek semmilyen jogosultsága nincs, és ez senkit nem
zavar. Az egyik célom, hogy idehozzam a továbbképzést Győrbe.
Bartal György: A geodétáknak másféle – kreditpontos – továbbképzési rendszerük van,
így ennek utána kell nézni, hogyan lehetséges.
Czibik Péter: Törvénymódosítás miatt 2-féle jogosultság van. Ebben az évben tömegesen
jár le mindenkinek a jogosultsága és vadásznak az emberek a pontokra.
Németh Gábor ötlete: a digitális adatcsere módszertani szabályozásával kapcsolatos téma
lehet szakcsoportokon átívelő oktatási anyag.
Bartal György: Köszönöm a beszámolókat. Több szakcsoportnál is lesz idén tisztújítás.
Kaliczka Csaba: Javaslom, hogy ne kelljen fizetni a továbbképzésért, elég sok tagdíjat
fizetünk így is.
Bartal György: Minden viszonyítás kérdése – ebben a körben elhangzott már ennek éppen
az ellenkezője is.
Azt kérném a szakcsoport vezetőktől, ill. az elnökség tagjai is megtehetik, hogy írjatok
egy listát azokról a nem szakma-specifikus témákról, amiket érdemesnek tartanátok
bevinni a szakmai továbbképzések mellé és juttassátok el ezt a listát nekem.
4. Napirendi pont: Tisztújítás - 2018
Bartal György elnök

A jelölt lista összeállt, az életrajzot és elfogadó nyilatkozatok lassan érkeznek a
titkárságra, az életrajzok felkerülnek a honlapra, a bizottságok és szakcsoportok
beszámolóival együtt.
A költségvetés tervezete még módosult, csökkentek a tervezett kiadások.
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A tisztújító taggyűlésre 2018. április 18-án, du. 1 órakor kerül sor, a Városháza
dísztermében. Erre az eseményre eljön Nagy Gyula, az MMK elnöke.
Mivel a választás két fordulós lesz (először elnök, alelnök, és elnökségi tagok választása;
utána bizottsági tagok: EFB és FB választása), a két forduló közötti szünetben tartja meg a
beszámolóját Nagy Gyula.
5. Napirendi pont: Jogsegély
Németh Gábor elnökségi tag
A jelen lévő szakcsoport vezetők kedvéért pár szót ejtek az előzményekről. Régóta téma
az elnökségben, hogy jó lenne egy jogsegély szolgálatot üzemeltetni a Kamaránál. Az
MMK is üzemeltet ilyet, de hamar kiderült, hogy ez elég nehézkesen működik. Egy
korábbi, jogi kérdéseket is érintő szakmai továbbképzés kapcsán dicsérték azt a jogász
előadót, akivel felvettük a kapcsolatot. Ő építési jogban nagyon járatos. Az e-közmű
kapcsán is vele egyeztettünk, kértük ki a véleményét és osztottuk meg a tagsággal a
javaslatait.
Olyan jogi kérdésekben vennénk a továbbiakban igénybe a szolgáltatását, ahol több
kollégát érintő típus probléma merül fel; vagy magának a helyi kamarának a tevékenysége
során felmerülő, szintén általános jellegű kérdésekben.
Tervezzük, hogy kikérjük a véleményét tervezési típusszerződések kapcsán is feltárva a
tervezők gyakorlatban előforduló szerződéskötési problémapontjait (kötbérek kérdése,
szerzői jogról lemondás kérdésköre, egyéb, „erőfölényes” jellegű szerződéses
kritériumok), ill. – a tapasztalatok függvényében - a tagság számára személyes (tervezési,
szakértői kérdésekben) tanácsadással is próbálkozunk a jövőben. A tervezési
szerződéseket illetően azt tervezzük, hogy készülne a gondozásában egy silabusz, ami
segítséget fog nyújtani a tagság számára.
6. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Barcsai Éva titkár
A titkár felolvasta azon tagok névsorát (6 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 6 fő nyújtott be új tagfelvétel iránti kérelmet, tagsági viszonyának
megszüntetését, ill. szüneteltetését senki nem kérte.
9 fő új jogosultság kiadása iránti kérelmet nyújtott be. Mindnyájuknál megfelelő a
szakirányú végzettség, a szakmai gyakorlat igazolása és az egyéb kritériumok.
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Fentiek alapján az elnökség 5 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető mellékletét
képezik.
7. Napirendi pont: Egyebek
Új kamarai tagok tájékoztatója
Németh Gábor: A jelenlévő szakcsoportvezetők kedvéért (is) összefoglalva: korábban
felvetettem, hogy hasznosnak tartanék egy olyan írásos anyag összeállítását, amely egyfajta
áttekintést ad a kamarába belépő új tag számára mind arról, amit a szakmai tevékenysége
gyakorlásának szabályozásáról, illetve a Kamaráról mint szervezetről tudni célszerű. A
javaslati anyagot összeállítottam, erre érkezett is észrevétel. Ezzel kapcsolatban azt kívánom
hangsúlyozni, hogy elképzelésem szerint az anyag nem egy tételes tudnivaló lista lenne,
inkább csak a fontos témakörök áttekintése, és utalás arra, hogy ezen témakörökről hol kaphat
a tag részleges tájékoztatást. Fontosnak tartom mindemellett, hogy az új kamarai tagok
személyes kapcsolatfelvétel útján kapcsolódjanak be a szervezetbe, ne csupán egy „arctalan”
hivatali szervezetbe belépésről legyen szó. Lépten-nyomon azt élem meg, hogy tagjaink egyre
inkább „digitális adatcserék útján” találkoznak egymással, és kivesznek a személyes
kapcsolatok, erre nem nyílik alkalom, mód. Ennek ellensúlyozásának egyik szeleteként
javasoltam azt is, hogy ezt az előterjesztett anyagot egy személyes aktus keretében adjuk át az
új tagnak, ahol egy rövid beszélgetés során megismerhetjük az új tagot, személyessé tehetjük
számára a kamarához való kapcsolódást, fel tudjuk hívni a figyelmét néhány gondolat erejéig
a kamarai tagjainkat érintő típusproblémákra, ösztönözhetjük a kamarával való élő
kapcsolatra – mindez segítő jelleggel, nem egyfajta szigorú kötelezettség formájában. Nyilván
az egy stratégiai döntés kérdése, hogy a kamara elnöksége végül támogatja-e ezt a
szemléletet, illetve ezt a formát.
Az előző elnökségi ülésen kijelölt feladatok, határidők teljesülése:
téma
Nem szakcsoport specifikus oktatási
témák részletesebb módszertani
kidolgozása, és megküldése a
szakcsoport vezetőknek
Kapcsolatfelvétel a sajtóval, ill. a
médiákkal a Taggyűlésen való
részvételük okán
Oklevelek beszerzése az Év
Mérnöke díjhoz és az Örökös
Tagsághoz, ill. Szakmai önéletrajzok
bekérése az év mérnöke díjakra, és a

felelős

határidő

Németh Gábor

2018. 03. 12-

Bartal

György,

Németh Gábor

Visi Renáta

2018. 04. 10

2018. 03. 12.

teljesülés
igen

részben
teljesült

igen
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tisztségekre jelöltektől
E-közmű ajánlás kiküldése a tagság
részére

Németh Gábor /

Az új tagfelvételeseknek írt
összefoglaló anyagok áttekintése
Összeférhetetlenségi kérdés kapcsán
folytatott megbeszélésekről
publikálandó anyag összeállítása

2018. 03. 19.

igen

Barcsai Éva

2018. 03. 19.

igen

Németh Gábor

2018. 03. 19.

igen

Visi Renáta

A mostani elnökségi ülésen felvetett témák, felelősök, határidők:
Jelenlévők abban maradtak, hogy a Taggyűlésen felsorolják azon tagok nevét, akik a kamara
érdekében munkát végeztek, és az áprilisi 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
téma
A kamara érdekében az elmúlt évben
munkát végző tagok listájának
összeállítása

felelős

határidő

Németh
Bartal

Gábor,
György, 2018. 04. 16.

Visi Renáta
Bartal

György,

Az új tagfelvételeseknek írt
összefoglaló anyag véglegesítése

Németh

Tiszteletdíjakról javaslattétel
összeállítása

Bartal György

Gábor, 2018. 04. 16.

Barcsai Éva
2018. 04. 16

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