EMLÉKEZTETŐ
Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2014. szeptember 15. 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

Továbbképzés

Díjra javasolt személyek
Bartal György elnök

2.

Továbbképzések
Szép János alelnök

3.

Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.
Barcsai Éva Magdolna titkár

4.

Egyebek

1. Napirendi pont: Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről
Bartal György elnök
Bartal György elnök köszöntötte a megjelenteket, jelezte, hogy a távolmaradók
kimentették magukat.
Mivel Szép János nem tud részt venni ezen az ülésen, helyette én mondom el a
továbbképzéssel kapcsolatos információkat, így javaslom, hogy vonjuk össze a két
napirendi pontot.
Továbbképzés
E héten, csütörtökön tartunk szakmai továbbképzést a Közlekedési Szakcsoport tagjainak,
az Iparkamara termében. Szeptember 23-án a statikusok számára szervezünk egyet a
Famulusba, és november 4-én lesz megtartva az épületgépészek számára egy képzés,
szintén iparkamarai helyszínnel. Még ebben az évben lesz a vizes mérnököknek is
szakmai továbbképzés, - ennek az időpontja még nem került rögzítésre, azonban ez két
helyszínen, Sopronban és Győrben is megrendezésre kerül, kissé eltérő tematikával.

Mindezeken túl tervezzük, hogy az energetikusoknak is lesz idén szakmai továbbképzés,
ennek a részletei még nem kerültek kidolgozásra. A továbbképzés költsége 10.000,- Ft, a
saját kamaránk tagjainak 7.000,- Ft.
A szervezés alapvetően két részre oszlik, az első részét (hol, mikor, milyen képzés) Szép
János viszi, a másik részét, ami főleg adminisztráció (regisztráció, befizetés, jelenléti ív,
igazolás), Visi Renáta. A szakmai anyagok és előadók kiválasztása a szakcsoportok
feladata, amely abból az anyagból választható ki, amelyet a szakmai tagozatok állítanak
össze.
Bogár Zsolt hozzászólása: A továbbképzés a naptári év szerinti képzést jelenti?
Bartal György: Igen.
Dr. Baksai Róbert hozzászólása: Mi lesz azokkal, akik 2014-ben nem tudtak pontot
szerezni, de előző években jártak pontszerzésre, és 2015-ben jár le a jogosultságuk?
Bartal György: A 2014-es év átmeneti év lesz, így ez az időszak rugalmasan lesz kezelve,
nincs ebben egységes gyakorlat a területi kamarák között.
Kamarai díjak


Gábor Dénes díjra és



Környezet Védelméért díjra lehet javasolni embereket.

Tájékoztató anyag áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy kiket lehet jelölni, és kik
jelölhetnek ezekre a díjakra. Kérem, gondolkozzon neveken mindenki.
Dr. Baksai Róbert hozzászólása: Én elolvastam ezeket a tájékoztatókat, de nem tudom,
hogy korábban kik kapták már meg, ezért nem tudom, kire gondolhatnék.
2. Napirendi pont: Továbbképzések
Lásd az előző napirendi pontnál leírtakat.
3. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Barcsai Éva titkár felolvasta azon tagok és regisztráltak névsorát (8 fő), akiknek az elmúlt
hónapban járt le az 5 éves továbbképzés teljesítésére vonatkozó kötelezettségük, és ennek
eleget tettek, így jogosultságuk - egyéb kizáró ok híján - meghosszabbításra került. Ezt
követően ismertette a tagfelvételi kérelmeket, ill. a szakirányú szakmai gyakorlat meglétét
vizsgáló szakértőknek az új jogosultsági kérelmekkel kapcsolatos álláspontját:
 Az elmúlt időszakban 4 új tagfelvételi kérelem érkezett, felfüggesztett tagsági
viszonyának helyreállítását, vagy megszüntetését senki nem kérte.
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 7 fő új jogosultság megállapítása iránti kérelmet adott be, ezek közül 5 esetben a
szakmai gyakorlatot megfelelőnek, 1 esetben elégtelennek ítélte a szakértői testület, 1
esetben pedig nem tudtak döntésre jutni, így ennek a részleteit jelen ülésen vitassuk
meg.
Fentiek alapján az Elnökség 4 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető 1. sz.
mellékletét képezik.

4. Napirendi pont: Egyebek
Bartal György:
Németh Gábor elnökségi tagunk készített egy összeállítást, a kamarai munka jobbítására
vonatkozóan, amit minden jelenlévő számára megküldtem, és kértem az ezzel
kapcsolatos vélemények megfogalmazását. Mivel írásos hozzászólást senkitől nem
kaptam, kérem, hogy aki elolvasta, most fejtse ki a véleményét, aki még nem, az 1 héten
belül tegye meg.
Miklósi Attila hozzászólása: A felvetésben foglaltakkal alapvetően egyetértek, kivéve a
kamarai díjszabással kapcsolatban írtakat. A korábbi továbbképzések használhatatlanok
voltak, remélhetőleg a most kidolgozott rendszer jobb lesz.
Nyitrai Zsolt hozzászólása: A tagok aktivitásáról annyit, hogy a szakcsoporti ülésre sem
jönnek el az emberek.
Bartal György hozzászólása: A szakcsoporti ülés és a taggyűlés is olyan fórum lenne,
ahol meg lehetne vitatni az ilyen jellegű kérdéseket.
Bogár Zsolt hozzászólása: A gondolat felvetésekkel zömében egyetértek, viszont jóval
nagyobb kamarai apparátus kellene hozzá (főállású emberek). Lehet, hogy rendkívüli
elnökségi ülésen is érdemes lenni megvitatni ezeket a kérdéseket.
Bartal György hozzászólása: Külön kellene választani azokat a kérdésköröket, amikkel
nekünk kell foglalkozni, és azokat, amelyekkel már foglalkozik az MMK, ill. azokat,
amelyek országosan kezelendők, az MMK hatáskörét is meghaladva.
Németh Balázs hozzászólása: A szakcsoport tényleg jó, szerencsés lenne, ha a működő
szakcsoportok egymással is szerveznének közös programot, ill. érdemes lenne külföldi
tapasztalatokat is szerezni.
Bogár Zsolt hozzászólása: Vegyük külön a megyei és az országos célokat.
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Bartal György hozzászólása: Kérek mindenkit, hogy a Németh Gábor által felvetett
kérdéseket 1 héten belül nézze át.
A következő elnökségi ülést október 13-án, 14 órai kezdettel tartjuk, ugyanitt. Ez
kibővített elnökségi ülés lesz, amelyre meghívást kapnak a szakcsoportvezetők és az új
főtitkár is.

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

Bartal György

Barcsai Éva

elnök

titkár, jegyzőkönyvvezető
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