EMLÉKEZTETŐ
Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2013. 12. 16. napján, 13 órai
kezdettel tartott elnökségi üléséről.
Az ülés helye:
Jelen vannak:

Aranyszarvas Étterem és Fogadó különterme (Győr, Radó sétány 1.)
Mellékelt jelenléti ív szerint

Az Elnökségi ülés határozatképes. A határozatok jelen emlékeztető mellékletében találhatók.
Jelenlévők a napirendet elfogadták.
Az elnökségi ülés napirendje:
1.
2.
3.
4.

Aktuális megyei mérnökkamarai kérdések megbeszélése - elnökség
Évértékelés - Bartal György elnök
Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések - Barcsai Éva Magdolna titkár
Egyebek.

1. Napirendi pont: Aktuális megyei mérnökkamarai kérdések megbeszélése
Bartal György elnök köszöntötte az ünnepélyes elnökségi ülésen megjelenteket, és az
alábbiakról tájékoztatta az elnökség tagjait, ill. a meghívottakat:
•
•
•
•

•

Elnök asszony megpróbálja végigvinni a vállalásait, ami embert próbáló feladat, mert
a Belügyminisztérium érdekesen viszonyul a kamarákhoz.
Az Iparkamarákba történő beolvasztás nem valósult meg, de a veszélye továbbra is
fennáll.
Elindult a mentori program is, erre mi is kerestünk embert, de egyelőre kudarcot
vallottunk, mert akit találtunk, az visszaadta a megbízatást. (Nehéz úgy munkát
végezni, hogy kevés az arra vállalkozó.)
Az e-építési napló elméleti oktatása közösen zajlott az Iparkamarával és az Építész
Kamarával, több turnusban zajlottak/zajlanak a kiscsoportos gyakorlati foglalkozások
is. Ezek eredménye pozitív volt, nagy volt az érdeklődés is. A visszajelzések alapján a
gyakorlatban jobban működik ez a rendszer, mint az ETDR, amikor bevezetésre
került.
Megalakult a jövő évi választást előkészítő bizottság is. A választás vélhetően május
elején lesz.

2. Napirendi pont: Évértékelés
Bartal György elnök: A 2013-as évről néhány mondat:
A Titkárság munkája folyamatos volt, a 266/2013. Kormányrendelet bevezetése többletmunkát követel majd a munkatársaktól.
Az Elnökség – augusztus kivételével – havonta ülésezett, a Felügyelő Bizottság félévente
ült össze és készített jelentést.
Az Érdekérvényesítő Bizottságnak, ill. az Etikai-Fegyelmi Bizottságnak ebben az évben
jóval kevesebb feladata volt az előző évinél, ami összefügg az ETDR bevezetésével, ill. a
működés átmeneti bizonytalanságaival, ill. az építés hatóságoknak a Kormányhivatalok
alá való betagozódásával.
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A Minősítő Bizottság havi rendszerességgel ülésezett, minden elnökségi ülés előtt. A
nyilvántartottak minősítése, ill. a kamarai tagsághoz nem kötött jogosultságok kiadása a
jövőben a titkár feladata lesz, ezekhez nem kell az elnökség véleménye.

Az Oktatási Bizottság munkája is erőteljesen változott (csökkent) az utóbbi időben, mert
az Universitas-Győr Nonprofit Kft. nem szerzett akkreditációt. A mérnökök
továbbképzési rendszere is változik a jövő évtől.
A 6 működő szakcsoport munkája sem lett jobb, a korábbi években aktívabbak voltak, a
7. szakcsoportnak (energetikai) pedig már 3 éve nincs elnöke. Körülbelül 2 szakcsoport
teljesíti a vállalt programokat. Azt a pénzkeretet, amit minden évben elkülönítünk a
szakcsoportok számára, azt jó lenne értelmesen felhasználni, mert az azonos szakmabeliek
az ilyen szakcsoporti rendezvényeken közelebb kerülhetnének egymáshoz.
Még egy fontos dolog, a küldöttekről: a küldöttek a taggyűlésen kerültek megválasztásra
(a 200 küldöttből a mi kamaránkat 7 fő képviseli), ezért a feladat nem átruházható.
Most néhány szabályzat módosítására készül az MMK, és mivel elektronikusan akarja ezt
lefolytatni, az anyagot azoknak az embereknek küldték meg, akik az őszi küldöttgyűlésen
a megválasztott küldötteinket helyettesítették. A jövőben az ilyen eseteket kerüljük el.
3. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Barcsai Éva titkár az alábbiakat ismertette:
• Az elmúlt időszakban 6 fő adta be kamaránkhoz tagfelvételi kérelmét,
• 21 fő tagsági viszonyának megszüntetéséről vagyunk kénytelen dönteni, ők
ugyanis sem 2012-ben, sem 2013-ban nem fizettek tagdíjat.
• Tervezői és szakértői jogosultság meghosszabbítása iránti kérelmet 4 fő nyújtott
be
• Új tervezői, ill. szakértői jogosultság iránti kérelmet 1 fő nyújtott be; aki a
jogosultsági vizsga letétele után kaphatja meg a kért jogosultságot
• Az elmúlt időszakban fellebbezés nem érkezett Kamaránkhoz.
Az elnökség a titkári ismertetés után 4 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető 1. sz.
mellékletét képezik.
4. Napirendi pont: Egyebek
Egyéb napirendi pont nem lévén, az elnök mindenkinek megköszöni az éves munkáját,
mindenkinek jó étvágyat és boldog ünnepeket kívánva az ülést bezárja.
– kmf. –
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