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Tisztújító Taggyűlési Jegyzőkönyv 

 

Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2014. május 6-án 13
30

 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 Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége a taggyűlést 2014. április 15. 

napján kelt meghívóval szabályszerűen összehívta. A tervező- és szakértő mérnökök, 

valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 5.§ (3) bekezdésének 

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 13
00

 órára összehívott taggyűlés határozatképtelen volt, mivel a 

taglétszám több, mint fele nem jelent meg.  

 

A határozatképtelenség miatt megismételt, azonos napirenddel összehívott taggyűlés 

határozatképes, mivel azon a bejegyzett tagok több mint 10%-a jelen van.  

A jelenléti ív jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

1. Megnyitó:  

Bartal György elnök köszöntötte a megjelent tagokat és a meghívott vendégeket: Dr. Földesi 

Péter urat, a Széchenyi István Egyetem rektorát és Kovács Istvánt, a Magyar Mérnöki Kamara 

alelnökét.  

Majd felkérte a tagságot, hogy pár perces néma felállással emlékezzünk a 2013-ban elhunyt, 

volt tagtársainkra. 

Ezután felkérte Dr. Földesi Péter urat köszöntőjének megtartására. 

 

2. A Széchenyi István Egyetem rektorának, ill. a Magyar Mérnöki Kamara 

képviselőjének köszöntője 

Dr. Földesi Péter rektor úr köszöntőjében említést tett többek között arról is, hogy az 

Egyetemen milyen fejlesztések folytak a közelmúltban, ill. folynak ma is, ill. arról, hogy az 

Egyetem élen jár a duális mérnökképzésben.  
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Megemlítette, hogy szükségesnek tartja a Kamara és az Egyetem együttműködését 

továbbfejleszteni rövid és hosszú távon egyaránt, ill. a pályázatírásban is. 

 

Ezt követően Bartal György elnök úr Kovács Istvánt, a Magyar Mérnöki Kamara alelnökét 

kérte fel köszöntőjének megtartására. 

Kovács István MMK alelnök köszöntőjében átadta Barsiné Pataky Etelka üdvözletét, aki 

váratlan elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni a taggyűlésen.  

Beszélt a megváltozott mérnöktovábbképzés rendszeréről, arról, hogy az lassan beindul. A cél 

az, hogy a továbbképzés szakmai része mindig friss és aktuális legyen, valódi tudást adva a 

mérnökök számára. 

Beszélt továbbá az 1731/2013. (X.11.) Kormányhatározat – amely a mérnöki tervezést állami 

kézbe adta – várható következményeiről. A Kormány álláspontja ezzel kapcsolatban az, hogy 

csak a management tevékenységét akarja állami kézben tartani. 

A tervezéssel és a pályázatokkal kapcsolatosan ismertette az MMK elnökségének álláspontját, 

azt, hogy a pályázatok előkészítésére több időt kell hagyni, és ebben az előkészítésben a 

mérnököknek is részt kell vennie. Fontosnak tartják, hogy a pályázatokat csak tervvel 

lehessen beadni, továbbá azt, hogy a tervező készítse a kiviteli tervet is, és ő legyen a műszaki 

ellenőre a megvalósításnak. 

Mindezek után tolmácsolta az MMK elnökségének üdvözletét és eredményes tanácskozást 

kívánt. 

 

Bartal György elnök: Köszönöm a rövid összefoglalót, ill. köszöntőt. 

Mivel a következő napirendi pontunk a levezető elnök megválasztása, javasolom levezető 

elnöknek Gyurkovics Zoltánt. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze, köszönöm. 

 

3. Levezető elnök megválasztása 

A taggyűlés egyértelmű többséggel Gyurkovics Zoltánt választotta levezető elnöknek. 

 

4. Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők (2 fő) megválasztása 

Gyurkovics Zoltán levezető elnök:  

A dokumentálás érdekében első dolgunk a határozatképesség megállapítása, ill. a 

jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása. 

Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. 
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Jegyzőkönyvvezetőnek javasolom Barcsai Éva titkár asszony megválasztását. Aki egyetért, 

kézfeltartással jelezze, köszönöm. 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolom: Bukovics János és Dr. Neiger Róbert urak 

megválasztását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze, köszönöm. 

A taggyűlés ezt követően – egyhangú szavazattal, az érintettek tartózkodásával – 

megválasztotta a taggyűlés tisztségviselőit: 

Jegyzőkönyvvezető:   Barcsai Éva Magdolna  

Jegyzőkönyv hitelesítői:  Bukovics János 

     Dr. Neiger Róbert  

 

5. A taggyűlés napirendjének elfogadása 

 

Gyurkovics Zoltán levezető elnök: Kérem, kézfeltartással jelezze, aki a meghívóban 

ismertetett, ill. most kivetített napirend elfogadásával egyetért. 

A taggyűlés látható többséggel elfogadta a napirendet, amely az alábbi: 

 

1) Megnyitó 

Bartal György, a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara elnökének 

megnyitója 
 

2) A Széchenyi István Egyetem rektorának, ill. a Magyar Mérnöki Kamara 

képviselőjének köszöntője 
 

3) Levezető elnök megválasztása 
 

4) Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők (2 fő) megválasztása 
 

5) A taggyűlés napirendjének elfogadása 
 

6) „Örökös tag” cím adományozása 
Előadó: Bartal György elnök 

 

7) Beszámoló a kamara 2013. évi tevékenységéről  
Előadó: Bartal György elnök 
 

8) Beszámoló a kamara gazdálkodásáról 

Beszámoló a 2013. évi költségvetésről 

Előterjesztés a 2014. évi költségvetés-tervezetről 
Előadó: Bartal György elnök 
 

9)  A Felügyelő Bizottság beszámolója 

Előadó: Dr. Baksai Róbert, a Bizottság elnöke 
 

Szavazás a 2013. évi költségvetési beszámoló elfogadásáról 

Szavazás a 2014. évi költségvetés-tervezet elfogadásáról 
 

10) Az Alapszabály módosítás tervezet ismertetése 

Előadó: Szabó Péter alelnök 
 

Szavazás az Alapszabály módosítás elfogadásáról 
 

11) Szavazás az Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolójának elfogadásáról 
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12) Szavazás az Érdekérvényesítő Bizottság beszámolójának elfogadásáról 
 

13) A Jelölő Bizottság beszámolója, a jelöltek bemutatása 

Előadó: Csejtei György, a Jelölő Bizottság elnöke 
 

14) Szavazatszedő Bizottság megválasztása 
 

15) Szavazás 
 

Büfészünet 
 

16) Szavazás eredményének ismertetése 

 

16
00

 órától: szakmai előadás: Előadó: Révi Zsolt, a GYMJV Polgármesteri Hivatal 

Településfejlesztési Főosztály Városfejlesztési Osztály főépítésze 

 

Gyurkovics Zoltán: Felkérem Bartal György urat, kamaránk elnökét, hogy az „Örökös tag” 

cím adományozásához kapcsolódó beszédét tartsa meg: 

 

6. „Örökös tag” cím adományozása 

Bartal György elnök: Az elnökség minden évben átnézi azoknak a listáját, akiket örökös 

tagsággal lehet jutalmazni. Ennek feltétele a 75. életév betöltése és kamarai tagként végzett 

aktív mérnöki tevékenység. Idén 2 főnek ítélte oda az Elnökség ezt a címet. Kérem, hogy (az 

életútjuk rövid ismertetése után) szíveskedjenek kifáradni és átvenni az oklevelet. 

 Nemes József 

 Bognár Pál 

 

Gyurkovics Zoltán: Gratulálok a kitüntetetteknek! Felkérem Bartal György elnök urat, tartsa 

meg beszámolóját a kamara 2013. évi tevékenységéről. 

 

7. Beszámoló a kamara 2013. évi tevékenységéről 

Bartal György elnök:  

Mivel a honlapon is megjelentettük a beszámolót, nem ismételném, csupán néhány 

kiegészítést fűznék hozzá. 

Jelenleg a Budapesti és Pest Megyei Kamara után közel a 2. legnagyobb létszámú területi 

kamara vagyunk. Több megyében létszámcsökkenés volt tapasztalható, ez minket nem érintett 

az elmúlt években, ami valószínűleg a régió ipari fejlettségének köszönhető. 

A kamarai élet változásáról, irányairól Kovács István MMK alelnök úr sok mindent elmondott 

a köszöntőjében, így ezeket most nem ismételem el. 

A mai napon itt a megyében lezárunk egy négyéves ciklust.  
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2007-ben volt a kamarában egy nagy átszervezés, amelynek következtében az addigi közel 

7000 jogosultságból kb. 500 lett. 

Jogszabályváltozás következtében ebben az évben is, január 1-től történtek jelentős 

változások. 

Az elmúlt négy évben titkárváltás is történt, ami kisebb zökkenőt jelentett kamaránk életében. 

Megváltozott a továbbképzés rendszere is ettől az évtől, aminek következtében a szakmai 

továbbképzés területén az új elnökségnek számos feladata lesz. 

Alakulnak a kapcsolataink az egyetemekkel is, a Széchenyi István Egyetemmel már egyre 

szorosabb a kapcsolatunk, és tervezzük felvenni a kapcsolatot a Soproni Egyetemmel is. 

Vannak egyéb civil kapcsolataink is, így például Győr város Önkormányzatának munkájában 

a Mérnök Műhely keretében működünk együtt, Sopron várossal esetleges a kapcsolatunk. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatallal együttműködési megállapodást kötöttünk. 

A szakcsoportjaink – amelyből jelenleg 7 van – nem egységesen működnek, vannak aktív 

szakcsoportok és vannak passzívak, illetve van olyan, amelyik a gyakorlatban nem működik. 

 

Gyurkovics Zoltán: Köszönöm, várjuk a beszámolóhoz kapcsolódó kérdéseket, 

hozzászólásokat. 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel: nem érkezett. 

 

Gyurkovics Zoltán: Köszönjük. Ha nincs észrevétel, az elnöki beszámoló elfogadása 

következik. Kérem, kézfeltartással jelezze, aki elfogadja a 2013. év kamarai működésről 

összeállított beszámolót, köszönöm. 

 

A taggyűlés egyhangúlag elfogadja az elnöki beszámolót, és a következő határozatot 

hozza:  

 

1/2014. (05. 06.) számú Taggyűlési Határozat 

A Taggyűlés egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a kamara 2013. 

évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 

 

A kamara 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Gyurkovics Zoltán: Köszönöm. A költségvetési beszámolók következnek. 
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8. Beszámoló a kamara 2013. évi gazdálkodásáról és költségvetéséről.  

 Előadó: Bartal György elnök 

 

A kivetítőn látható 2013-as költségvetési beszámoló a honlapon is megjelent, 

tanulmányozható volt, így csak 1-2 adatra hívnám fel a figyelmet. 

A bevételi oldalon a nyilvántartási díj a tervezetthez képest nőtt. 

A kiadási oldalon az MMK-nak bevételarányosan fizetendő hozzájárulás tervezete 8 millió Ft 

volt, ez 9,29 millió Ft lett. 

Szintén a kiadási oldalon szerepel a szakcsoportok támogatására szánt összeg, amelynek egy 

része megmaradt egyes szakcsoportok passzivitása miatt. 

A tavalyi év zárásaként összességében több mint 5 millió Ft-os eredménnyel számolhatunk el. 

 

Gyurkovics Zoltán: Köszönöm, a 2014. évi költségvetés tervezetének bemutatása 

következik. Ezt követően meghallgatjuk a Felügyelő Bizottság beszámolóját és a 

költségvetésekhez kapcsolódó kérdéseket, hozzászólásokat, majd csak ezután szavazunk a 

költségvetésekről. 

 

9. A kamara 2014. évi tervezett gazdálkodása, költségvetés tervezete. 

 Előadó: Bartal György elnök 
 

Ugyanazt mondhatom a jövő évi tervezetről is: megjelent a honlapon, tanulmányozható volt. 

Összeállításakor figyelembe vettük az előző évek költségvetéseit, illetve az oktatás kapcsán 

idéntől várható változásokat, amelyek pénzügyi szempontból is érintik kamaránkat. 

Azt mondhatom, hogy összességében 33 millió Ft a tervezett bevétel és 30,7 millió Ft a 

tervezett kiadás. 

 

Gyurkovics Zoltán: Felkérem Dr. Baksai Róbertet, a Felügyelő Bizottság elnökét, 

beszámolója megtartására.  

 

    A Felügyelő Bizottság beszámolója 

Előadó: Dr. Baksai Róbert, a bizottság elnöke 

Abban bízom, hogy a honlapra kirakott bizottsági beszámolót megnéztétek, így én is csak pár 

megjegyzést fűznék hozzá. 

A Felügyelő Bizottság létszáma 5 fő. A költségvetési beszámolót, illetve tervezetet értékelő 

ülésünkön teljes létszámmal vettünk részt. 

A 2013-as év összegzett eredmény tartalma 5 millió Ft. 

A 2014. évi költségvetés tervezetével egyetértünk. 
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Az elmúlt 4 évben kb. 60%-al nőt a kamara tartaléka. 

A Felügyelő Bizottság a Kamara 2013-as évi költségvetési beszámolóját, illetve a 2014. évi 

gazdálkodására vonatkozó tervezetét a Taggyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 

Gyurkovics Zoltán: Kérném, hogy kérdéseiket tegyék fel, hozzászólásaikat, észrevételeiket 

tegyék meg.   

Kérdés, hozzászólás, észrevétel a beszámolókhoz nem érkezett. 

 

Gyurkovics Zoltán: Köszönöm a beszámolót, és szavazásra bocsátom a költségvetési 

beszámolókat. Kérem, kézfeltartással jelezze, aki a 2013. évi költségvetési beszámolót 

elfogadja, köszönöm. 

 

A 2013. évi költségvetési beszámoló elfogadása 

A Taggyűlés a 2013. évi költségvetési beszámolóról az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2014. (05. 06.) számú Taggyűlési Határozat 

A Taggyűlés egy tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a kamara 2013. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta. 

 

Gyurkovics Zoltán: Szavazásra bocsátom a 2014. évi költségvetés tervezetét. Kérem, 

kézfeltartással jelezze, aki a 2014. évi költségvetés tervezetét elfogadja, köszönöm. 

 

A 2014. évi költségvetés tervezet elfogadása 

 

A Taggyűlés a 2014. évi költségvetés tervezetéről az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2014. (05. 06.) számú Taggyűlési Határozat 

A Taggyűlés egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 2014. évi 

költségvetés tervezetét elfogadta. 

 

Gyurkovics Zoltán: Szavazásra bocsátom a Felügyelő Bizottság beszámolóját. Kérem, 

kézfeltartással jelezze, aki a Felügyelő Bizottság beszámolóját elfogadja, köszönöm. 

 

A Taggyűlés a Felügyelő Bizottság beszámolójáról az alábbi határozatot hozta: 

 

4/2014. (05. 06.) számú Taggyűlési Határozat 

A Taggyűlés egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Felügyelő 

Bizottság beszámolóját elfogadta. 

 

A 2013-as évi költségvetési beszámoló, a 2014. évi költségvetés tervezete és a Felügyelő 

Bizottság beszámolója jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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10. Az Alapszabály módosítás tervezetének ismertetése 

 Előadó: Szabó Péter alelnök 

 

Gyurkovics Zoltán: Felkérem Szabó Péter alelnök urat, ismertesse az Alapszabály módosítás 

lényeges elemeit. 

Az Alapszabály módosítására két okból kellett sort keríteni: egyrészről az elmúlt évi 

jogszabályváltozások indokolták, másfelől a kamara fölött, a működés törvényességét 

felügyelő Belügyminisztériumi ellenőrzés konklúziói és az ezt követő MMK Alapszabály 

módosítás, az ahhoz való igazítás szükségessége. 

A módosítás tervezetét a Titkár asszony készítette, amely a honlapon is megjelent és 

tanulmányozható volt. 

A kivetítőn látható az eredeti Alapszabály, amelyben a módosítások kiemelve láthatók: 

pirossal az újonnan bekerülő részek, áthúzással a törlendő részek.  

Ezt követően az Alelnök úr minden módosításra kerülő pontot szóban is ismertetett. 

Az Alapszabály módosítás tervezete jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Gyurkovics Zoltán: szavazásra bocsátom az Alapszabály módosítást. Aki egyetért a 

módosításokkal, kézfeltartással jelezze. 

 

5/2014. (05. 06.) számú Taggyűlési Határozat 

A Taggyűlés egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az Alapszabály 

tervezett módosítását elfogadta. 

 

11. Szavazás az Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolójának elfogadásáról 

  

Gyurkovics Zoltán: Mielőtt szavazásra bocsátanám az Etikai-fegyelmi Bizottság 

beszámolóját, amely a honlapon közzé lett téve, kérdezem a Bizottság elnökét, kíván-e szóban 

kiegészítést tenni a beszámolójához.  

Szalai Kálmán az Etikai-fegyelmi Bizottság elnöke: nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. 

Gyurkovics Zoltán: Kérem, kézfeltartással jelezze, aki a Bizottság beszámolóját elfogadja, 

köszönöm. 

A Taggyűlés az Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolójáról az alábbi határozatot hozta: 

 

6/2014. (05. 06.) számú Taggyűlési Határozat 

A Taggyűlés egyhangú határozattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az Etikai-

fegyelmi Bizottság beszámolóját elfogadta. 
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12. Szavazás az Érdekérvényesítő bizottság beszámolójáról 

 

Gyurkovics Zoltán: Mielőtt szavazásra bocsátanám az Érdekérvényesítő Bizottság 

beszámolóját, amely a honlapon közzé lett téve, kérdezem a Bizottság elnökét, kíván-e szóban 

kiegészítést tenni a beszámolójához. 

Csejtei György az Érdekérvényesítő Bizottság elnöke: Egy mondat erejéig, igen.  

Érdekérvényesítés szempontjából rossz és nehéz állapotot okozott az új, elektronikus építési 

engedélyezési eljárás bevezetése az elmúlt évben; a 2013-as év katasztrófa volt. Az új 

együttműködési megállapodás mindhárom járáshoz kikerült, ennek ellenére a közös 

ellenőrzésre vonatkozóan egyetlen megkeresés sem érkezett az építési hatóságoktól. Ezért lett 

rövid a beszámoló.  

Gyurkovics Zoltán: Kérem, kézfeltartással jelezze, aki a Bizottság beszámolóját elfogadja, 

köszönöm. 

 

7/2014. (05. 06.) számú Taggyűlési Határozat 

A Taggyűlés 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az Érdekérvényesítő Bizottság 

beszámolóját elfogadta. 

 

Gyurkovics Zoltán: Most a tisztújítás lépései következnek. Felkérem Csejtei György urat, a 

Jelölő Bizottság elnökét, hogy tartsa meg a beszámolóját, ismertesse a jelöltek névsorát. 

Kérem a jelölteket, hogy nevük elhangzása után álljanak fel, és mondják el, melyik 

szakcsoporthoz tartoznak. 

 

13.  A Jelölő Bizottság beszámolója, a jelöltek bemutatása 

 Előadó: Csejtei György, a Jelölő Bizottság elnöke 

 

Az elnökség a 2013. novemberi ülésén határozott a Jelölő Bizottság létrehozásáról. 

2014. januárjában, hírlevélben tájékoztattuk a tagságot a jelölés lehetőségéről, amely 2014. 

március 31-ig volt lehetséges.  

A jelöltséget 2014. április 15-ig kellett elfogadniuk, vagy visszautasítaniuk a jelölteknek. 

A régi elnökség 7 tagjából 5-en nem vállalták újra a tisztséget. 

A jelölést elfogadó jelöltek névsorát a kivetítőn és a regisztráció során kézbe kapott szavazó 

lapon láthatjátok. 
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14. Szavazatszedő Bizottság megválasztása 

Gyurkovics Zoltán: A Szavazatszedő Bizottság tagjainak javasolom: Böröcz Ferenc, Polgár 

Antal és Szilágyi Miklós urak megválasztását, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze, 

köszönöm. 

A taggyűlés ezt követően, látható többséggel, az érintettek tartózkodásával, 

megválasztotta a Szavazatszedő Bizottság tagjait: 

A Szavazatszedő Bizottság tagjai:  

 Böröcz Ferenc (a bizottság elnöke) 

 Polgár Antal 

 Szilágyi Miklós 

 

Gyurkovics Zoltán: Kérek mindenkit, hogy a kitöltött szavazó lapot az itt látható két 

szavazatgyűjtő urnába dobja be. 

A szavazatszámlálás idejére meghívunk mindenkit a büfébe, majd Révi Zsolt főépítész 

előadásának meghallgatására Győr Integrált Településtervezési Stratégiájáról és a tervezett 

Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról. 

 

15.  Szavazás 

 (büfészünet és Révi Zsolt főépítész előadása) 

A büfészünetet követő előadást a jelenlévő tagság érdeklődéssel hallgatta, több hozzászólás is 

érkezett a városi kerékpáros közlekedéssel, illetve a belvárosi zajproblémákkal kapcsolatosan. 

 

16. Szavazás eredményének ismertetése 

Gyurkovics Zoltán: A Szavazatszedő Bizottság összesítette az eredményeket. A 

szavazatokat a jelöltek nevei mellett, a kivetítőn, szavazatszám szerinti sorrendben láthatjátok. 

A következő 4 évre a Taggyűlés 

elnöknek választotta: Bartal Györgyöt 

alelnöknek választotta: Szép Jánost 

az elnökség tagjává választotta:  Bogár Zsoltot 

     dr. Andor Krisztiánt 

     dr. Bárdi Pált 

Németh Balázst 

Miklósi Attilát 

Nyitrai Zsoltot 

Németh Gábort 
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A Felügyelő Bizottság tagjává választotta:  dr. Baksai Róbertet 

      Balázsné Lampert Zsuzsát 

      dr. Bukovics Ádámot 

      Kertész Józsefet 

      Róth Ernőt 

  póttagjává választotta:  Horváth Ákost 

      Nagy Andrást 

      dr. Kovács Gyulát 

 

Az Etikai-Fegyelmi Bizottság tagjává választotta:  Ambrusné Lipovszky Andreát 

       Benkő Imre Sándort 

       Tóth Gyulát 

       Pausits Gábort 

       Szita Elemért 

  póttagjává választotta:   Kaliczka Csabát 

       Báthory Tibor Gábort 

       Spaits Gábort 

 

A Választási Jelölő bizottság tagjává választotta:  Csejtei Györgyöt 

       Gyurkovics Zoltánt 

       Koch Pétert 

  póttagjává választotta:   Szabó Pétert 

       Szalai Kálmánt 

  

 Az MMK küldöttgyűlésébe a következő tisztségviselőket delegálja a Megyei Kamara: 

 Bartal György 

 Szép János 

 Bogár Zsolt 

dr. Andor Krisztián  

Németh Balázs 

Miklósi Attila 

Nyitrai Zsolt 

 

A szavazatösszesítő lap jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Bartal György:  

Köszönöm a részvételt, a megjelenést, az észrevételeket. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2014. május 06-i tisztújító taggyűlését 

befejezettnek nyilvánítom. 

 

 

A jegyzőkönyv mellékletét képezi: 

 A jelenléti ív 

 Az elnöki beszámoló 

 A 2013. évi költségvetési beszámoló 

 A 2014. évi költségvetés tervezete 

 A Felügyelő Bizottság beszámolója 

 Az Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolója 

 Az Alapszabály módosítás tervezete 

 Szavazatösszesítő lap 

 

 

 

 

– kmf. – 

 

 

 

     

Gyurkovics Zoltán 

a taggyűlés levezető elnöke 
 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Bukovics János dr. Neiger Róbert 

a jegyzőkönyv hitelesítője a jegyzőkönyv hitelesítője 

 

 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Barcsai Éva Magdolna 


