EMLÉKEZTETŐ
Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2014. január 13. napján, 14 órai
kezdettel tartott elnökségi üléséről.
Az ülés helye:
Jelen vannak:

Győr, Csaba u. 16., II.em./215.
Mellékelt jelenléti ív szerint

Az Elnökségi ülés határozatképes. A határozatok jelen emlékeztető mellékletében találhatók.
Jelenlévők a napirendet elfogadták, ill. kiegészítették a továbbképzési rendszer változásával.
Az elnökségi ülés napirendje:
1.

Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről
 Érdekérvényesítés kérdésköre
 Mentori rendszer
 Taggyűlés előkészítése
 Minősítés rendszere
 Együttműködés a régió kamarái között
 Továbbképzési rendszer változásai
Bartal György elnök

2.

Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.
Barcsai Éva Magdolna titkár

3.

Egyebek

1. Napirendi pont: Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről
Bartal György elnök az alábbiakról tájékoztatta az Elnökséget:
Érdekérvényesítés kérdésköre
Elég gyakran felmerült az utóbbi időben az úgynevezett In-haus tervezés jelenléte a
nagyobb szolgáltatóknál. Ez azt jelenti, hogy saját csapattal csináltatják a tervezést és a
kivitelezést is, olyan cégekkel, ill. tervezőkkel, akiknek esetenként nincs kamarai
jogosultságuk, vagy a belső körhöz tartoznak.
A tagozati vezetők leírták ennek a gyakorlatnak a visszásságát, és kérnek a területi
kamaráktól is javaslatot a megoldásra.
Szabó Péter hozzászólása:
Miért csinálják ezt a szolgáltatók?
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Csejtei György hozzászólása:
Saját minősítési rendszerük van, és előválasztás. Külsős cégek is pályázhatnak, de elég
nyomott árakon, ezért külsős tervező már szinte nem is tud munkához jutni.
El kell menni ezeknél a szolgáltatóknál a legmagasabb vezetői szintig, és egyezségre jutni.
Bartal György hozzászólása:
Az országos Érdekérvényesítő Bizottság föntről próbálja ezt megoldani.
Gyurkovics Zoltán hozzászólása:
Az MMK lépjen fel egységesen, hogy a tervezői jogosultság megszerzésének
kötelezettsége mindenkire vonatkozzon.
Szabó Péter hozzászólása:
Nem lehet a Versenyhivatalhoz fordulni?
Dr. Neiger Róbert hozzászólása:
Ha van minőségirányítási rendszerük – márpedig ezeknek a nagy szolgáltatóknak van -,
meg kell nézni, hogyan történik a beszállítók minősítése.

Mentori rendszer
Dr. Koren Csabát választottuk megyei koordinátornak, ő viszont visszaadta ezt a
megbízatást, így helyette kellene valakit keresni. A feladata az lenne, hogy felkutasson
olyan cégeket, akik a frissen végzett mérnököket fogadni tudnák, aztán összehozza a
kibocsátó egyetemet/főiskolát a céggel, és a végzett emberrel.
A mentori rendszer országosan szerveződik, de kérnek a területi kamaráktól is
javaslatokat a jobb működtetés érdekében.
Bukovics János hozzászólása:
Ez az elképzelés nem igazodik a jelenlegi gyakorlathoz. Hiszen, ha egy cégnek frissen
végzett munkaerőre van szüksége, akkor meghirdeti az állást, és válogathat a
túlkínálatból. Arra pedig nem lesz vállalkozó, hogy az első pár év befektetését – amíg a
friss diplomás megszerzi a kellő gyakorlatot – kidobja az ablakon, egy úgynevezett
mentori címért.
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Taggyűlés előkészítése:
A taggyűlés időpontját rövidesen ki kell tűzni. A pontos időpont a Városháza
Dísztermének foglaltságától, ill. az országgyűlési választások időpontjától is függ, de
május 26-ig meg kell tartani.
A taggyűlésig még el kell készíteni a jövő évi költségvetés tervezetét, ill. a tavalyi zárását,
a költségvetési beszámolót, valamint az alapszabály módosítás tervezetét, ha szükséges –
ennek az előkészítésére a titkár asszonyt kérem fel -, ill. a szakcsoporti és bizottsági
beszámolókat.
A Jelölő Bizottság ma tartja alakuló ülését.
Csejtei György hozzászólása:
Össze van állítva egy hírlevél, amit ki fogunk küldeni a tagságnak. Március 31-ig kell a
jelöléseket megtenni.
Bogár Zsolt hozzászólása:
A taggyűlésen való részvétel növelésére lesz valami előadás? Például sokakat
érdekelhetne egy fél órás összefoglaló a városfejlesztés állásáról, Révi Zsolttól.
Bartal György hozzászólása:
Februárban visszatérünk még erre a kérdésre.

Minősítés rendszere:
A titkár asszony összeállít egy anyagot arra vonatkozóan, hogy a jogszabályi változások
következtében hogyan kell módosítanunk a jelenlegi gyakorlatot a minősítés terén. És
emiatt módosítandó-e az alapszabályunk.
Barcsai Éva hozzászólása:
Előzetesen annyit mondanék, hogy az új, integrált informatikai rendszer bevezetése után a
jogosultságok meghosszabbításához nem kell az elnökség jóváhagyása, ez esetben a
titkárság ellenőrzi a továbbképzési kötelezettség teljesítését, ill. azt, hogy a
meghosszabbítást nem zárja-e ki valami egyéb körülmény (etikai vétség, foglalkozástól
való eltiltás, elkésett kérelem, stb.).
Új jogosultság megállapítása előtt viszont a titkár kikéri az elnökség véleményét a
tervezői/szakértői gyakorlat szakirányúságára vonatkozóan, és ezt a tevékenységet az
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elnökség továbbra is gyakorolhatja a felállított Minősítő Bizottság révén. Arra kell tehát
megoldást találnunk, hogy a 266/2013. Kormányrendelet, ill. az új Szakmagyakorlási
Szabályzat által behozott rövidebb ügyintézési határidőket (30 nap helyett 15 nap, ill. 21
nap) hogyan tudjuk úgy tartani, hogy a jogosultságok kiadása ne váljék nevetségesen
bürokratikussá, azaz, ne kelljen minden 2. kérelemre hiánypótló, vagy ügyintézési
határidő meghosszabbító végzést kiküldeni. Erre én pillanatnyilag azt a megoldást látom,
hogy a szakmai gyakorlat szakirányúságának az eldöntése elektronikus úton történjen, a
titkárság által előzetesen előkészített anyag alapján, heti, vagy 2 heti rendszerességgel.
Együttműködés a régió kamarái között:
A küldötteknek január 8-ig kellett elektronikus úton szavazni. A Zala Megyei Mérnöki
Kamara írt az MMK-nak, hogy ez törvénytelen. A kamara elnöke pedig megkeresett, hogy
régiósan működjünk együtt, mivel 15 küldött együttes aláírása kell ahhoz, hogy az MMK
1-1 határozata megtámadható legyen. Elviekben nem zárkóztam el az együttműködés elől,
esetenként külön-külön kell megvizsgálni az együttműködés lehetőségeit.
Véleményem szerint viszont előre nem lehet tudni, hogy mi mellé álljunk, és mit kell
megtámadni.
Továbbképzési rendszer változásai:
A továbbképzési rendszeren belül megszűnik a szabadon választott továbbképzés, az
úgynevezett pontszerzés (5 évente 20 pont). Helyébe a szakmai továbbképzés lép, ami
évente 1 alkalomra korlátozódik, de csak a 266/2013. Kormányrendelet hatálya alá tartozó
szakértők és tervezők számára. E mellett az 5 évente egyszeri kötelező továbbképzést
továbbra is teljesíteni kell. A felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök számára a
szakmai továbbképzés megszűnik, nekik csak az 5 évente egyszeri kötelező (amely jogi,
szakmai és bizonyos esetekben munkabiztonsági részekből áll) továbbképzés marad meg.
Külsős cégek nem végezhetik a szakmai továbbképzéseket, ezt az MMK fogja koordinálni
a Megyei Kamarák gyakorlati közreműködésével, térítés ellenében.
2. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Barcsai Éva titkár az alábbiakban ismertette a tagfelvételi kérelmeket, ill. a Minősítő
Bizottságnak a jogosultsági kérelmekkel kapcsolatos álláspontját:


2 fő kérte felvételét a kamarába,



1 fő a tagsági viszonya megszüntetését,
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2 fő kérte tervezői, ill. szakértői jogosultságának meghosszabbítását,



új tervezői, ill. szakértői jogosultság megállapítása iránti kérelem nem érkezett.



2 fellebbezés érkezett Kamaránkhoz, a kizárás miatti tagsági viszony
helyreállítása érdekében. Ők a fellebbezéssel egy időben befizették hátralékaikat.

Az Elnökség 2 tartózkodás mellett 4 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető 1. sz.
mellékletét képezik.

3. Napirendi pont: Egyebek
A 2014. évben tartandó elnökségi ülések időpontjáról kör e-mailben értesítést küldünk az
érintetteknek, de a szokásos módon, havi 1 alkalommal mindig megtartásra kerül.
Egyéb napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést bezárja.
– kmf. –

Bartal György

Barcsai Éva

elnök

titkár, jegyzőkönyvvezető

