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

Győr, Csaba u. 16. földszint/5.
Mellékelt jelenléti ív szerint

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

Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről

választmányi ülés
Bartal György elnök

2.

Továbbképzések
Szép János alelnök

3.

Érdekérvényesítés
Nyitrai Zsolt

4.

Mentori program
Miklósi Attila

5.

Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.
Barcsai Éva Magdolna titkár

6.

Egyebek

1. Napirendi pont: Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről
Bartal György elnök
Bartal György elnök köszöntötte a megjelenteket, jelezte, hogy Dr. Andor Krisztián
kimentette magát, Németh Balázs nem jelzett, Nyitrai Zsolt egy kicsit később érkezik.
Június 26-27-én informális választmányi ülés volt, Szekszárdon került megrendezésre. A
főbb témák a következők voltak: az MMK-ban, illetve a főtitkárságon bekövetkezett
személyi változások, a Kamara és a Kormány kapcsolatának változása, ill. az oktatási
rendszerben bekövetkezett változások.
Az új főtitkár (dr. Virág Rudolf) a közigazgatásból jött. Az eddigi főtitkár (Szőllőssy
Gábor) elnöki tanácsadóként tevékenykedik tovább. Az eddigi elnöki titkár (Pohankovics
András) eltávozott, a munkáját két új kolléga (Szekeres Éva és Molnár Tamás) veszi át.
Megalakult az MMK-ban egy innovációért felelős munkacsoport, ebbe nekünk is kellene
delegálnunk 1 embert.

Korábban a Belügyminisztérium látta el a Kamarák felügyeletét, ez most megváltozott,
jelenleg a Miniszterelnökség alá tartozunk, de szakmai szempontból 5 különböző
minisztériummal van kapcsolatunk.
A résztvevők a jövőre vonatkozóan elvárásként fogalmazták meg többek között a
következőket:
Jó lenne, ha a szakmai továbbképzés ára a területi kamaráknál egységes lenne. A
továbbképzés egyébként 6 millió Ft-ig ÁFA mentes.
Új jogszabály hatálybalépésekor szükséges lenne annak egységes értelmezése.
Az Építész Kamara szükségesnek tartja lépni annak érdekében, hogy az építészek
diplomáját

is

elfogadják

külföldön.

Amennyiben

ezen

változtatnak,

az

befolyásolhatja az eddig elfogadott 266-os jogszabályt, ami hátrányosan érintheti a
Mérnöki Kamarákat.
Az engedélyezési eljárások lassúak és időigényesek, ezért jó lenne, ha a hatósági
alkalmazottak is jogosultsággal bíró szakemberek lennének, ill. gyakorlattal
rendelkeznének (a hatósági munka javítása érdekében a területi kamaráktól is – tehát
tőlünk is - várnak javaslatokat).
2. Napirendi pont: Továbbképzések
Szép János alelnök
A cél az volt, hogy a szakmai továbbképzéseket szeptembertől beindítsuk azokban a
szakcsoportokban, ahol a legtöbb tagunk van, ez 5 szakterületet jelent: statika,
épületgépészet, közlekedés, vízépítés-vízgazdálkodás, energetika.
A többi szakterületen regionálisan, vagy országosan, esetleg távoktatás keretében lehet
majd a képzést megszervezni.
1-1 szakterületen évente 1-2 szakmai képzést fogunk szervezni, a törzsanyagot a
tagozatok dolgozzák ki, és sok esetben előadókat is ők delegálnak.
Szeptemberre 3 továbbképzési időpontunk már van:
szeptember 15.: épületgépészet
szeptember 18.: közlekedés
szeptember 23.: tartószerkezet
A továbbképzés helyszíne: Kereskedelmi és Iparkamara
A vizes szakcsoportnak októberben lesz szakmai továbbképzés, pontos időpont még nincs,
az energetikának szintén nincs még időpont.
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A pénzügyi részével kapcsolatban: egy-egy alkalom – az előkalkuláció szerint – 300-350
ezer Ft-ba kerül, kisebb létszám esetén ez egy főre vetítve több, nagyobb létszám esetén
egy főre vetítve kevesebbre jön ki, átlagosan 8.000,- Ft/fő/alkalom.
Arról, hogy a kamarai tagjaink számára mekkora hozzájárulást tudunk vállalni, arról itt
kell dönteni.
Bartal György hozzászólása:
Az első tapasztalatok után (befolyt összeg, résztvevők száma, valós költségek) lehet a
támogatás mértékéről dönteni.
A választmányi ülésen elhangzott az is, hogy az MMK a jogi (5 évente kötelező)
továbbképzést távoktatás formájában képzeli, és a szponzoroktól befolyt összegből
csökkentenék a díját.
Bogár Zsolt hozzászólása:
Felhívnám a figyelmet arra, hogy a hozzájárulás mértékéről most kell dönteni, mert a
szeptemberi elnökségi ülésen már késő, hiszen az oktatás időpontjáig be kell fizetni az
összegeket a résztvevőknek.
Németh Gábor hozzászólása: A szakmai képzések témái fontosak, ha valóban használható
tudást akarunk adni a mérnököknek, ezért országosan előre kell koordinálni ezeket.
Bartal György hozzászólása: A vizeseknél három nagyobb témakör van (települési,
területi és vízkészlet-gazdálkodási építmények tervezése), és országos képzési naptár is
lesz, ami az MMK honlapján elérhető.
A fehérvári kamara távoktatásban szeretné szervezni a szakmai továbbképzéseket is, az
MMK a kontaktórást preferálja.
Novemberig minden területi kamara csinálja a továbbképzéseket, aztán a pozitív és
negatív tapasztalatokat várják az MMK-ban, hogy jövőre már egy kiforrottabb oktatási
rendszerrel folytatódjék a képzés.
Akkor most döntsünk arról, hogy a megyei tagok részére mennyiért hirdetjük meg a
képzést, ill. milyen mértékű legyen kamaránk hozzájárulása.
Ezt követően az Elnökség határozatot hozott a szakmai képzés egy főre eső díjáról és a
hozzájárulás mértékéről a kamarai tagok részére. A határozat jelen emlékeztető
mellékletét képezi.
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3. Napirendi pont: Érdekérvényesítés
Nyitrai Zsolt
Eddig két helyen voltunk kint ellenőrzésen Mosonmagyaróváron. A napokban megyünk
győri építkezésre is. A hibajegyzék nagy, a hiányosságok kiterjednek teljes szakterületi
tervekre, aláírásokra.
A jövőben az e-napló vezetési kötelezettség kiterjed a vizes és útépítési munkákra is.
Bartal György hozzászólása: Az MMK kapni fog ETDR hozzáférést, de kérdés, hogy ez
alapján csak az aláíró lesz ellenőrizhető, vagy kiterjedhet az ellenőrzés a terv
megfelelőségére is.

4. Napirendi pont: Mentori program
Miklósi Attila
Az elmúlt időszakban megkerestem azokat a potenciális embereket, akiket majd jó lenne
ebbe a programba bevonni, de az a helyzet, hogy jelenleg még eléggé megfoghatatlan,
hogy a gyakorlatban mit és hogyan kellene csinálni.
Bartal György hozzászólása: A fiatal pályakezdők felkarolása és szakmai tapasztalathoz
juttatása lenne a cél, ennek a célnak a segítése, koordinálása, közvetítés a felek között.
5. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Barcsai Éva titkár az alábbiakban ismertette a tagfelvételi kérelmeket, ill. a szakirányú
szakképzettséget

vizsgáló

bizottságnak

a

jogosultsági

kérelmekkel

kapcsolatos

álláspontját:


Az elmúlt időszakban 1 új tagfelvételi kérelem sem érkezett, felfüggesztett tagsági
viszonyának helyreállítását, vagy megszüntetését senki nem kérte.



8 fő kérte tervezői, ill. szakértői jogosultságának meghosszabbítását. Miután a
kérelmezők továbbképzési kötelezettségüknek eleget tettek, egyéb kizáró ok pedig
nem volt, a névjegyzékben tartásnak nem volt akadálya.



1 fő új szakértői jogosultság megállapítása iránti kérelmet adott be, ez azonban
egyetemi végzettség hiányában, a rendelet értelmében nem adható meg.

Fentiek alapján az Elnökség 2 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető 1. sz.
mellékletét képezik.
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6. Napirendi pont: Egyebek
Nyitrai Zsolt hozzászólása: A felelős műszaki vezetőknek milyen képzést kell
teljesíteniük, ki a felelős a képzésekért, és ki a helyettese?
Barcsai Éva titkár hozzászólása: A felelős műszaki vezetőknek az 5 évenként kötelező
jogi továbbképzést kell teljesíteniük – ezt az MMK bonyolítja, elsősorban távoktatás
formájában. A képzésért felelős nálunk Szép János alelnök.
Bartal György hozzászólása: A helyettese én vagyok.
Nyitrai Zsolt hozzászólása: Július 24-én a Baross híd felújítása kapcsán bejárás lesz,
amelyre lehet jelentkezni.
Bartal György elnök: Ezt a hírlevélben közzétesszük.
A következő elnökségi ülést szeptember 15-én, 14 órai kezdettel tartjuk, ugyanitt.

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

Bartal György

Barcsai Éva

elnök

titkár, jegyzőkönyvvezető
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