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Taggyűlési Jegyzőkönyv
Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2007. június 04-én 14 órai kezdettel
megtartott határozatképes taggyűléséről.
A taggyűlés helyszíne: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Díszterme (9021
Győr, Városház tér 1.)
A taggyűlésen megjelenteket a jelenléti ív tünteti fel. A jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete.
A taggyűlés napirendje:
1.

Megnyitó
Dr. Bánhidy László, a Magyar Mérnöki Kamara alelnökének köszöntője

2.

Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők (2 fő) megválasztása

3.

Beszámoló a kamara 2006. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
Előadó: Kovács István Elnök

4.

A Felügyelő Bizottság beszámolója
Előadó: Bogár Zsolt a bizottság elnöke

5.

A 2006. évi költségvetési beszámoló elfogadása
A 2007. évi költségvetés elfogadása
Előadó: Kovács István Elnök

6.

Az Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolója
Előadó: Szalai Kálmán a bizottság elnöke

7.

Az Érdekérvényesítő Bizottság beszámolója
Előadó: Csejtei György a bizottság elnöke

8.

Tájékoztatás a helyi szakcsoportok munkájáról
Előadók a szakcsoportok elnökei

9.

Az elmúlt 10 évben terveztük
A Megyei Mérnöki Kamara ismételt megalakulásának 10. évfordulója tiszteletére
készített cca. 30 perces vetített képes válogatás a megyei mérnökök alkotásaiból

10.

„Örökös tag” cím adományozása
Előadó: Kovács István elnök

11.

Zárszó

A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége a taggyűlést 2007. május 16-án
kelt meghívóval szabályszerűen összehívta. A tervező- és szakértő mérnökök, valamint
építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 5.§ (3) bekezdésének

2
rendelkezése szerint a taggyűlés határozatképes, ha a bejegyzett tagok több mint fele jelen
van. A határozatképtelenség miatt megismételt, azonos napirenddel összehívott taggyűlés
határozatképes, ha azon a bejegyzett tagok több mint 10%-a jelen van. Az Elnökség
megállapítja, hogy a 678 taglétszám több, mint 10 %-a – a jelenléti ívvel igazolhatóan –
megjelent, a taggyűlés tehát határozatképes.
A taggyűlés ezt követően – valamennyi esetben egyhangú határozattal – megválasztotta a
taggyűlés tisztségviselőit.
Levezető elnök:
Jegyzőkönyv vezető:
Jegyzőkönyv hitelesítői:

Palla Dénes
dr. Bakos Ágnes
Bartal György
Neiger Róbert

Palla Dénes köszöntötte a megjelenteket, majd a jelenlévők meghallgatták dr. Bánhidy László
köszöntőjét.
A taggyűlés a napirendeket egyhangúan elfogadta és a taggyűlés a meghívóban 3-10.
terjedően felsorolt napirendek megvitatásával folytatódott.
3.

Beszámoló a kamara 2006. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
Előadó: Kovács István Elnök

Kovács István Elnök részletesen beszámolt a Kamara 2006. évi tevékenységéről. A múlt
évben tisztújító taggyűlés volt, a tisztségviselők személye részben változott. Az Elnökségi
ülések mindegyike határozatképes volt. A Megyei Építész Kamarával folyamatos az
együttműködés. A Hírlevél folyamatosan megjelenik és beszámolt arról is, hogy a Kamara
fórum indítását tervezi.
A Kamara adminisztrációs szervezete minimális. A taglétszám ma 678 fő. A korábbi évhez
viszonyítva változás annyi, hogy 2 fő elköltözött, 7 fő kamarai tagsága felfüggesztve, 35 új
tag nyert felvételt.
A jogosultságokkal kapcsolatos kérelmeket a Minősítő Bizottság bírálja. Az elmúlt évben 14
kérelmet kellett elutasítani. A kamara 477 fő jogosultságát tartja nyilván, 18 fő a
jogosultsággal rendelkező technikus.
Kiemelt jelentőséget kapott a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával és a Széchenyi
Egyetemmel való kapcsolat.
Az elmúlt évben új területi szakcsoport alakult, a Geodéziai és Informatikai Szakcsoport.
Megalakult a Mérnök Műhely, a szakmai feladatok véleményezésére.
Az Elnök tájékoztatta a Taggyűlést a műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők
jogosultsága megállapításának és nyilvántartásának kamarai feladatairól. Utalt az e feladatok
miatt megnövekedett munkateherre és arra, hogy a jelenlegi becslés szerint közel kétezer
fővel kell számolni (500 műszaki ellenőr és több, mint 1300 felelős műszaki vezető).
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Az Elnök részletesen ismertette a kötelező továbbképzéssel kapcsolatos kamarai feladatokat
illetve a továbbképzési kötelezettség kötelező teljesítését és a jogosultságok megújításánál a
továbbképzési kötelezettség teljesítésének kötelező igazolását.
A továbbképzéseket a szakmai kamarák (Mérnöki Kamara és az Építész Kamara) szervezik és
irányítják. Pontot érő tanfolyamokra a kamara honlapján található információk alapján lehet
jelentkezni. Jelentkezéseket a programszervezőnél lehet leadni. Igazolást is a program
szervezője ad a továbbképzésről.
A tájékoztatást követően az Elnök kérte a beszámoló elfogadását.
Hozzászólások:
Baksai Róbert:
A továbbképzéssel kapcsolatban tett fel kérdést, mégpedig a az építésüggyel kapcsolatos
egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer
részletes szabályairól szóló 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdés i) pontjának
és az ugyanezen jogszabály 2. mellékletének értelmezése tárgyában.
Gyurkovics Zoltán:
A jövőben a továbbképzés lesz az egyik legfontosabb kérdés, márcsak annak anyagi kihatása
miatt is. Ebben kell, hogy a Kamara segítséget nyújtson a tagjainak, hehogy a kamara
szembekerüljön a mérnök-társadalommal.
Kovács István Elnök:
Dr. Korda János személye garancia arra, hogy ezt igyekeznek minél olcsóbban megoldani. Én
tudok ingyenes pontszerző akcióról is.
Iványi Botond:
A munkabiztonsági szakértőkkel kapcsolatos problémákra hívta fel a figyelmet.
Németh Gábor:
Kérdése, hogy a továbbképzési pontok gyűjtése mikor kezdődik.
Kovács István:
2007. január 01.
Bukovics János:
Célszerű lenne, ha a 20 pontból 10-et legalább jóvá lehetne írni, ha valaki a szakmáját
gyakorolja.
Kovács István Elnök:
Sajnos ez nem lehetséges.
További hozzászólás nem volt, ezt követően Palla Dénes szavazásra bocsátja a 3. napirendi
pont keretében tárgyalt beszámolót.
A Taggyűlés ezt követően egyhangú döntéssel a következő határozatot hozta:
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1/2007.(06.04.) számú Taggyűlési Határozat
A Taggyűlés a kamara 2006. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót
elfogadta.
4.

A Felügyelő Bizottság beszámolója
Előadó: Bogár Zsolt a bizottság elnöke

Bogár Zsolt a bizottság elnöke:
A FB két alkalommal vizsgálta a kamara 2006. évi gazdálkodását és a két alkalomból egyik
az év közi ellenőrzés volt, a másik alkalom a zárás utáni ellenőrzés. Korábban
megállapítottuk, hogy a tartalék pénzeinkkel a gazdálkodás nem volt megfelelő, ezen
változtattunk és így a lekötött pénzek kamat bevétele megduplázódott. Kértük, hogy a
költségvetések áttekinthető formában jelenjenek meg, most már ez is rendben. A tételek
átvizsgálása után nyugodt lelkiismerettel javasolom elfogadásra a 2006. évi költségvetési
beszámolót. Ugyanezt tudom mondani a 2007. évi költségvetés tervezetéről. Egyet szeretnék
kiemelni, szóba került a kamara megnövekedett adminisztrációs feladata, ami azt jelenti, hogy
készpénz forgalom van, ami miatt készpénzkezelési szabályzatot kell megalkotni. A jelenlegi
állapot kicsit aggályos.
Mindkét beszámolót elfogadásra javasoljuk.
Hozzászólás:
Szabó Jenő:
A 2006. évi kiadásoknál láttam egy olyan tételt, hogy kamarai továbbképzés, ez mihez
kapcsolódik.
Kovács István Elnök:
A továbbképzés sort örököltük, ennek kimerítése soha nem történt meg. Ez nem a tagok
továbbképzése, hanem a kamarai ügyviteli szervezet továbbképzésére volt fenntartva.
Szabó Jenő:
Javaslatom, hogy a kamara támogassa a Hidrogeológiai Társaságot, akik kreditpontos
továbbképzést tudnának a tagoknak ingyenesen biztosítani.
Kovács István Elnök:
A megyei kamara ilyen direkt módon nem kíván a képzésbe beavatkozni. A szakcsoportokon
keresztül ennek nem lenne akadálya.
5.

A 2006. évi költségvetési beszámoló elfogadása
A 2007. évi költségvetés elfogadása
Előadó: Kovács István Elnök

Kovács István Elnök részletesen ismertette a 2006. évi költségvetési beszámolót és a 2007.
évi költségvetést. Mindkét okirat a taggyűlési jegyzőkönyvhöz is mellékletként lesz csatolva,
így a jegyzőkönyv a beszámolók szám adatait nem tartalmazza.
További hozzászólás nem volt, ezt követően Palla Dénes szavazásra bocsátja az 5. napirendi
pont keretében tárgyalt 2006. évi költségvetési beszámolót és a 2007. évi költségvetést.
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A Taggyűlés ezt követően egyhangú döntéssel a következő határozatot hozta:
2/2007.(06.04.) számú Taggyűlési Határozat
A Taggyűlés a 2006. évi költségvetési beszámolót elfogadta.
A Taggyűlés ezt követően a jelenlévők igenlő szavazatával – egy fő tartózkodása mellett - a
következő határozatot hozta:
3/2007.(06.04.) számú Taggyűlési Határozat
A Taggyűlés a kamara 2007. évi költségvetését elfogadta.
6.

Az Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolója
Előadó: Szalai Kálmán a bizottság elnöke

Szalai Kálmán a bizottság elnöke:
2006. május 22. és 2007. június 01. között iktatott etikai fegyelmi ügy nem volt. A
Küldöttgyűlésen elhangzottakra azért kitérnék. Az Országos Etikai Fegyelmi Bizottság
Elnöke az Etikai és Fegyelmi Szabályzat módosítását előterjesztette, amiket kisebb
módosításokkal a Küldöttgyűlés elfogadott. Lényeges változások és kiegészítések:
áttervezésekkel kapcsolatos etikátlanság, érték alatt vállalt tervezések elítélése és a felelős
műszaki vezetőkkel, műszaki ellenőrökkel kapcsolatos intézkedések, akik nem kamarai tagok,
de elfogadták az etikai fegyelmi szabályzatot.
7.

Az Érdekérvényesítő Bizottság beszámolója
Előadó: Csejtei György a bizottság elnöke

Csejtei György a bizottság elnöke:
2006. évben a tevékenységünket a korábbi időszakhoz képest megváltoztattuk. Korábban
hangsúlyos volt a tervezési jogosultságok ellenőrzése. Nagyon ritkán fordul elő jogtalan
tervezési tevékenység. A kivitelezési munkákra fordítottunk több időt. Együttműködési
megállapodást kötöttünk a Közigazgatási Hivatallal. Az együttműködés kötöttséggel is jár,
csak a Hivatal munkaterve szerint haladhatunk. Az ellenőrzés eredményéről annyit, a
tendencia javuló formát mutat. A kisebb léptékű munkáknál bizonyos szakági tervek
elmaradnak. Az érvényes szabályozás nem egyértelmű, a probléma ebből is adódik. A
közigazgatási hivatal néhány esetben nem is tud szankcionálni, a jegyzőkönyvekben ezt
mindig felvetjük.
Ami a jövőt illetően bíztató, készül egy jogszabály a kivitelezési tevékenységről, építési
naplóról, kiviteli tervekről. A közműtervezés továbbra sem lesz rögzítve. Az OTÉK
következő módosítása is meg fog jelenni.
Hozzászólás:
Papp Zoltán:
Sérelmezem, hogy a tervezői jogosultság a megyében korlátozott, az áramszolgáltató vállalat
csak akkor fogadja el a tervet, ha a beadott terv, bizonyos általuk diktált összeghatárral készül
el és erre az összeghatárra köt szerződést a tervező. Az áramszolgáltatói érdekérvényesítésnek
ez egy etikátlan módja. Akik a villamos tagozatnak tagjai vagyunk, szeretnénk, ha a kamara
ebben az anomáliában segítséget nyújtana.
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Kovács István Elnök:
Nem egyedüli a probléma. Más szolgáltatók is diktálnak, hihetetlenül nagy monopóliumokkal
állunk szembe. Pénzügyi kérdésekben nehéz helyzetben van a kamara. Ha a szakcsoport
kezdeményez, a kamara képviseli a szakcsoport és a szakma érdekeit.
8.

Tájékoztatás a helyi szakcsoportok munkájáról
Előadók a szakcsoportok elnökei

Közlekedési Szakcsoport: Vértes Mária a Taggyűlésen ismertette a szakcsoport 2006/2007.
évi tevékenységéről készített részletes írásbeli jelentést. A jelentés a taggyűlési jegyzőkönyv
melléklete.
Vízgazdálkodási Szakcsoport: Koch Péter ismertette a 108 fős szakcsoport tevékenységét.
Fontosabb témák, amikhez véleményt készítettek, a szennyvíztelep, Szigetköz rehabilitációja,
Rába folyamszabályozása, Kikötő fejlesztése.
A szakcsoport a Minősítő Bizottság munkáját folyamatosan segíti, részt vettek a Mérnök
Műhely létrehozásában is.
Villamos-energetikai Szakcsoport: Horváth János ismertette, hogy a Szakcsoport most
alakult, tevékenységét most kezdte meg. Szoros együttműködést terveznek az
Elechtrotechnikai Egyesülettel.
9.

Az elmúlt 10 évben terveztük
A Megyei Mérnöki Kamara ismételt megalakulásának 10. évfordulója tiszteletére
készített cca. 30 perces vetített képes válogatás a megyei mérnökök alkotásaiból

A vetített képes válogatást tartalmazó lemezt a Taggyűlés valamennyi résztvevője megkapta.
10.

„Örökös tag” cím adományozása
Előadó: Kovács István elnök

Kovács István Elnök:
Javasolom, hogy fogadja a Kamara örökös taggá Galgóczi József, Gács László és Scheffer
József tagtársainkat.
Palla Dénes szavazásra bocsátja a 10. napirendi pontba felvett „Örökös tag” cím
adományozása tárgyában tett javaslatot.
A Taggyűlés ezt követően egyhangú döntéssel a következő határozatot hozta:
4/2007.(06.04.) számú Taggyűlési Határozat
A Taggyűlés Galgóczi József Úrnak, Gács László Úrnak és Scheffer József Úrnak az
„Örökös tag” címet adományozza.
Palla Dénes a Taggyűlés Elnöke zárszavával a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara
2007. június 04-i taggyűlését befejezettnek nyilvánította.
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- kmf. –

Bartal György
a jegyzőkönyv hitelesítője
A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Bakos Ágnes

Neiger Róbert
a jegyzőkönyv hitelesítője

