EMLÉKEZTETŐ
Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2013. szeptember 16. napján, 14
órai kezdettel tartott elnökségi üléséről.
Győr, Csaba u. 16. II. em. 215.
Mellékelt jelenléti ív szerint

Az ülés helye:
Jelen vannak:

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

Elkövetkező időszak eseményei
 Felkészülés a 2014. évi Tisztújításra
 E – építési napló
Bartal György elnök

2.

Jogosultsági kódex aktuális állapota
Barcsai Éva Magdolna titkár

3.

Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Barcsai Éva Magdolna titkár

4.

Egyebek

1. Napirendi pont: Elkövetkező időszak eseményei
Bartal György elnök az alábbiakról tájékoztatta az Elnökséget:
Napirend előtt
a) Szeretném jelezni, hogy Kovács István alelnök úr bejelentkezett hozzánk a holnapi
napra, hogy tartana egy regionális tájékoztatót, az újjáalakult országos elnökség eddigi
munkájáról. Vas és Zala megyéből jönnek még meghallgatni a tájékoztatót, mindkét
helyről 3 fő jelentkezett. Kérném az itteni elnökség tagjait a minél nagyobb létszámú
megjelenésre. Időtartamban olyan 1-1,5 órás elfoglaltságra lehet számítani.
b) Októberben lesz a választmányi ülés, amely 2 napos lesz, és előtte, még
szeptemberben lesz egy konzultációs választmányi ülés is.
Felkészülés a 2014. évi Tisztújításra:
Mint tudjátok, 2014 tavaszán tisztújító taggyűlést kell tartanunk. Ennek jogszerű
lebonyolítása érdekében 90 nappal korábban Jelölő Bizottságot kell létrehozni. A Jelölő
Bizottság fogja megkeresni a kamarai szerveket, ill. a tagokat, akiktől jelölt javaslatokat
kérnek. Kérek mindenkit, gondolkodjon, kik lehetnének a bizottság tagjai, mert a
novemberi elnökségi ülésen ki kell jelölnünk a bizottságot. Felkérem Titkár asszonyt,
hogy a szabályosság feltételeit nézze meg.
Bogár Zsolt hozzászólása: Aki a Jelölő Bizottságban van, az nem lehet jelölt?

Bartal György: Nem.
Csejtei György hozzászólása: A választási metodikát is át kell nézni addig.
E-építési napló:
Az elektronikus építési napló bevezetése – az építési beruházások kapcsán – október 1-vel
válik kötelezővé. A Belügyminisztérium a területi kamarákat szólította meg a bevezetéssel
kapcsolatos ismeretek átadására, az ezzel kapcsolatos oktatások megszervezésére.
Nálunk 2 alkalommal lesz ilyen jellegű oktatás, amelyet a Megyei Építész Kamarával és a
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával karöltve szervezünk. Az egyik alkalomra holnap,
a másikra szeptember 25-én kerül sor. Az építés hatóságtól a második alkalomra tud jönni
előadó, a holnapit Szép János, ill. Kegyes-Brassai Orsolya (Építész Kamara) előadásaival
tartjuk meg.
Novemberben kiscsoportos (kb. 20 fős) oktatásra is sor fog kerülni.
Szép János hozzászólása: Az egész elég fura. A belügy leoktatta néhányunknak az ezzel
kapcsolatos ismereteket, és aki azt meghallgatta, már oktathatja is. Van tehát
bizonytalanság abban, hogy hogyan tudjuk átadni az ismereteket, hiszen nincs mögötte
megfelelő gyakorlat. Úgy tűnik, csak az a fontos, hogy meglegyen ez az oktatás, de az
eredmény már nem.
Csejtei György hozzászólása: Ebben az évben nem lesz az Érdekérvényesítő Bizottságnak
ellenőrzése, mert az ÉTDR bevezetésével kapcsolatos bizonytalanságok nem teszik
lehetővé. Nem tudják például megmondani, hogy a kamara betekinthet-e az ÉTDR-en
keresztül benyújtott engedélyezési dokumentációkba.
Dr. Baksai Róbert hozzászólása: Az építész kollégáknak tragédia volt az ÉTDR
bevezetése, mert nem működött, és a hatósági alkalmazottak sem tudtak segítséget
nyújtani; ott sem volt kiépítve sem a technikai, sem a személyi háttér.
Bartal György: A belügy azért kereste meg a területi kamarákat az ezzel kapcsolatos
oktatási ügyekkel, mert a Magyar Mérnöki Kamara is fejetlenséget látott ezen a téren, és
nem akart az élére állni ennek a témának.

2. Napirendi pont: Jogosultsági kódex aktuális állapota:
Barcsai Éva titkár az alábbiakban ismertette a Belügyminisztériumban megtartott
oktatáson hallottakat:
Szeptember 10-én, 10 órai kezdettel volt egy továbbképzés a Belügyminisztériumban,
ahol Bogár Zsolt, Szalai Kálmán és Visi Renáta társaságában vettem részt.
A délelőtt folyamán 4, a délután folyamán 3 előadásra került sor, ill. az előadások előtt
Magyar Mária tartott egy bevezetőt.
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Utalt arra, hogy a Kamara nem cserkészcsapat, hanem köztestület, és így közfeladatai
között állami (közigazgatási) feladatokat is el kell látnia, a KET szabályai alapján.
Ezután felsorolta a titkárok feladatait, két nagy csoportra bontva, a közigazgatási
típusúakra és a kamarai típusúakra.
Beszélt arról, hogy – tekintettel a titkárok nagyszámú feladatára – szeretnék jogszabályba
foglaltatni, hogy 2015. január 1-től a titkárok csak főállásban legyenek alkalmazhatók.
Említette, hogy a közeljövőben 4 alkalommal fognak továbbképzést szervezni a titkárok
részére: 2013. november végén, 2014. februárban, 2014. áprilisban és 2014. júniusban, az
elektronikus ügyintézés bevezetése előtt.
A bevezető után Dr. Petrus József beszélt a területi kamaráknál eddig elvégzett
törvényességi felülvizsgálat eredményéről.
Beszámolójában megnevezte azt a három területi építész kamarát, amelyek működését
törvénysértőnek találták, mert a tisztségviselőik lejárt mandátumokkal tovább maradtak a
tisztségükben, ügyvivőként.
Az átvizsgált alapszabályokat szintén kritizálta, amelyek, vizsgálatuk szerint, mind
formai, mind tartalmi szempontból – beleértve az országos kamarákét is – jórészt
hibásak.
Az alapszabály módosításokat – a módosítást követően – 15 napon belül törvényességi
felülvizsgálatra meg kellett volna küldeni a felettes szervnek, ezt szinte valamennyi
kamara elmulasztotta.
A mi kamaránknál novemberben várható a törvényességi felülvizsgálat.
A következő előadást Szabó Zsuzsanna tartotta, az új szakmagyakorlási kódex
ismertetésével.
Ez nem jelentett mást, mint a jogszabály – mindenki által olvasható – főbb fejezeteinek,
ill. pontjainak ismétlése, rendkívül vontatott módon, a gyakorlati alkalmazásról, a várható
nehézségekről – amely a titkárok számára segítséget jelenthetett volna – nem esett szó.
A harmadik előadást dr. Hajnóczy Péter tartotta, a településrendezési jogosultságokról.
Ezen jogosultságokkal kapcsolatos ismeretek a kódex (266/2013. Kr. r.) 14. és 19. §aiban megtalálhatók, ill. a rendelet mellékletében a jogosultságok jelölései, a
jogosultsággal végezhető feladatok leírása, a képesítési minimum követelmények, ill. a
szakmai gyakorlati idők.
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A délelőtti utolsó előadás témája a jogosultsági feltételek ismertetése volt, amelyet
Németh Matild tartott. Ez az ismeretanyag a kódex 24-33. §-ai között található.
Kiemelte, hogy jogosultsági vizsgát 2014. januártól csak az energetikai tanúsítóknak kell
majd tenni, a többi szakmagyakorló, ha minden más feltételnek megfelel, megkapja a
jogosultságot, és ezt követően 1 éven belül kell teljesítenie a jogosultságához kapcsolódó
beszámolót. A jogosultsági vizsga is és a beszámoló is általános és szakterületi részből
áll. A szakterületi alól nem adható felmentés, az általános rész alól akkor igen, ha:
más szakterületi jogosultság megszerzése miatt már korábban letette,
tartalmilag 80%-ban egyező vizsgát tett,
FMV és ME mentesül, ha van magasépítési OKJ-s bizonyítványa.
Változott a szakmai gyakorlat igazolása: gyakornok csak jogosultsággal rendelkező
tervező/szakértő mellett szerezhet gyakorlatot.
Új elemként említette a kreditkövetelmények vizsgálatát, amely a jogszabály 4.
mellékletében található.
A nem egyetemi/főiskolai végzettségűek jogosultsága szerzett jogként tovább él.
A délutáni első előadás témája a kódex szankció rendszerének ismertetése volt, az
előadást Farkas Diána tartotta.
A vonatkozó jogszabályi részek a kódex 43-46.§-ai között találhatók.
Bevezetőjében elmondta, hogy a kódex új elemei a kertépítészeti műtárgy tervezési és a
belsőépítészi jogosultság, az egyes szakmagyakorlási címek és a szankciórendszer.
Részletesebben ismertette a szankciórendszer fajtáit (jogosulatlan tervezés/szakértés,
szakszerűtlen tervezés/szakértés, ill. a díjfizetés elmulasztása miatti szankciók; a kamarai
tagokra és a nem kamarai tagokra nézve a szankciók formáját és típusait).
A következő előadást dr. Katona Katalin tartotta a KET (2004. évi 140. Tv.) főbb
szakaszairól. A KET szabályai mellett a másik két legfontosabb jogszabály, amelyek
alapján a kamaráknak működniük kell, az 1996. évi LVIII. törvény, ill. az új
szakmagyakorlási kódex.
Végezetül elmondta, hogy a KET alapján hozott döntések 2 alaptípusa a határozat és a
végzés. A végzés a közléssel jogerőssé válik, a határozat a jogerő után. Csak néhány
végzés ellen lehet fellebbezést benyújtani, pld. a fizetésre vonatkozó végzés ellen.
A továbbképzés utolsó előadását újra dr. Petrus József Csaba tartotta a szerződésekről.
Elmondta, hogy a szerződéseket szabályozó fontosabb jogszabályok a következők:
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PTK (1959. évi 4. Tv),
1997. évi 78. Tv,
191/2009-es Kormány rendelet
266/2013-as Kormány rendelet.
Beszélt a szerződések főbb csoportosításáról (vállalkozási típusú, megbízási típusú), és az
építési tevékenységhez köthető szerződéseket (tervezési, szakértői, építési műszaki ellenőri,
energetikai tanúsítói) besorolta ezekbe az alaptípusokba. Elmondta a kettő közötti alapvető
különbségeket és a szerződések fontosabb tartalmi elemeit.
Kérdések feltevésére az előadások közben sem és azt követően sem volt mód.

3. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Barcsai Éva titkár az alábbiakban ismertette a tagfelvételi kérelmeket, ill. a Minősítő
Bizottságnak a jogosultsági kérelmekkel kapcsolatos álláspontját:


az elmúlt hónapban 4 fő kérte felvételét a kamarába, 1 fő kérte kamarai tagsága
felfüggesztését, 2 fő pedig tagsági viszonyának megszüntetését.



7 fő kérte tervezői/szakértői jogosultságának meghosszabbítását,



3 fő adta be tervezői jogosultságának megállapítása iránti kérelmét

Az Elnökség ezt követően 6 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető 1. sz.
mellékletét képezik

4. Napirendi pont: Egyebek
Bartal György elnök: A következő elnökségi ülésre a Szakcsoportok vezetőit is
meghívjuk.

Egyéb napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést bezárja.
– kmf. –

Bartal György

Barcsai Éva

elnök

titkár, emlékeztetőt készítette
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