EMLÉKEZTETŐ
Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2014. október 13. 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. Főtitkári tájékoztató
Dr. Virág Rudolf főtitkár
2. Továbbképzések
Szép János alelnök
3. Szakcsoportok beszámolói
szakcsoportok vezetői
4. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.
Barcsai Éva Magdolna titkár
5. Egyebek
Bartal György, a területi kamara elnöke köszöntötte az MMK főtitkárát, ill. a megjelent
elnökségi tagokat, ismertette a távol maradó, ill. a később érkező elnökségi tagok névsorát,
bemutatta a főtitkárnak a jelenlévő elnökségi tagokat. Rövid ismertetőt tartott a területi
kamaránál működő szakcsoportokról, ill. a számukra, a működésükhöz elkülönített pénzalap
felhasználási lehetőségeiről.
1. Napirendi pont: Főtitkári tájékoztató
A főtitkár úr megköszönte a meghívást, és röviden ismertette eddigi szakmai életútját:
1974-től dolgozik a közigazgatásban, 1990-től kormányzati munkában is részt vett,
utoljára a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban dolgozott. Mindeközben
folyamatosan mérnökökkel volt körülvéve.
Említést tett arról, hogy megváltozott a kamarát felügyelő kormányzati környezet, így a
BM helyett jelenleg a Miniszterelnökség a kamarák felügyeleti szerve.
Ezt követően ismertette az MMK-ban, ill. annak titkárságán folyó munkákat, az előttünk
álló idő feladatait, ezek az alábbiak:


A jogszabályok véleményezése – itt jórészt csak a tagozatok véleményére tudunk
támaszkodni, mert nagyon rövid határidőket kapunk. De például a Duális rendszer
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újraszabályozásába bekerült a Győri területi kamara is, mert Szekeres Tamás volt
rektor úr a véleményezők között van.


Készülnek megállapodás tervezetek (régiek megújításai, ill. újak is) a
minisztériumokkal – ehhez a munkához a belső munkacsoportok nyújtanak
segítséget. Most készül a kormányhatározat koncepciójának megalkotása a
közbeszerzési törvény módosításához, amelynek lényege, hogy a pályázatok
nyerteseinek kiválasztását ne egyedül az ár szabhassa meg.



Megkezdődött a beszámolók és jogosultsági vizsgák lebonyolítása, számítógép
segítségével. A kérdéseket a tagozatok állítják össze, teszt jelleggel. A
vizsgabizottság szakértői testületből áll. Jelentkezni (vizsgára és beszámolóra) a
honlapon keresztül lehet. Akinek jönnie kell beszámolóra, vagy vizsgára, az
jelentkezzen időben.



Az átalakított továbbképzési rendszer keretében is elkezdődtek a képzések. Erről
annyit szükséges tudni, hogy a kötelező jogi továbbképzést az MMK bonyolítja
on-line rendszerben, a kötelező szakmai továbbképzést pedig a területi kamarák.
Az általános jogi tananyagok megtalálhatók holnaptól az MMK honlapján.

Bartal György hozzászólása:
Azt tapasztalom, hogy a továbbképzéssel, vizsgával kapcsolatban nagy a zűrzavar a
fejekben: távoktatásban 5 éves kötelező képzés az MMK-ban, jogosultsági vizsga és
beszámoló kontaktórás, szintén az MMK-ban, kötelező éves szakmai továbbképzés a
területi kamaráknál.
Virág Rudolf: Próbáljuk javítani a belső információáramlást, az egyik ilyen a nagyjából
havonta megtartott titkári értekezlet, a másik, hogy létrehozunk egy három osztatú
elektronikus fórumot:
Naptár –események részére
Könyvtár – dokumentumok részére
Fórum – észrevételek, javaslatok részére
Elindítottuk a hírlevelet, és mobil alkalmazást teremtünk a nyilvántartás elérhetőségére.
Visi Renáta hozzászólása: Amikor akkreditálunk egy továbbképzést, kit kell keresni szponzor
ügyben?
Virág Rudolf: Csarnai Csabát. A kamara átalakította a szponzoráció rendszerét is, kötött
megállapodásokat különböző nagy cégekkel. A választmány javaslatára az elnökség dönt a
felhasználásáról. Minden területi szervezési időpontot és tartalmat egyeztetni kell az MMKval.
Németh Gábor hozzászólása: Mi a célja a szponzorációnak?
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Virág Rudolf: Hogy ne a külső kínálat döntse el, mit akar behozni, hanem az igény. Nem
teljesen zökkenőmentes az összeillesztés, de az a visszajelzés, hogy jók ezek a szponzori
előadások.
Bartal György hozzászólása: Az utóbbi időben az országos kamara titkárságán nagy volt a
fluktuáció, ezért nehéz volt a feladatok felelőseit megtalálni.
Elnökségünk tagjaiban igény merült fel a közbeszerzési csoportban való részvételre.
Nyáron volt egy informatív választmányi ülés, ahol az volt a kérés felénk, írjunk az
engedélyeztetés visszásságairól. Ezt elküldtük, de semmilyen visszajelzést nem kaptunk.
Virág Rudolf: Pénteken volt a vízjogi engedélyezési eljárásról tagozati megbeszélés. Kósa
Lajos megbízást kapott a kormánytól a deregulációra, nagy a valószínűsége, hogy ez eléri a
vízjogi engedélyeztetést is.
Bartal György hozzászólása: A tanúsítással kapcsolatban is vannak kérdéseink.
Barcsai Éva titkár hozzászólása: Igen, a tanúsítási szabályzatban az áll, hogy a
tanúsítottaknak is részt kell venniük továbbképzésen. Ennek a gyakorlati kidolgozása azonban
hiányzik: a továbbképzés típusa (5 éves jogi/éves szakmai), technikája (kontaktórás/on-line),
felelőse (MMK/területi kamarák), költsége, költségviselője nem ismert.
Visi Renáta hozzászólása: A többi megszűnt területen lesz-e tanúsítvány?
Virág Rudolf: A tanúsításnak jogszabályi megalapozása várható.
Bartal György hozzászólása: A tagok felől rendre olyan visszajelzéseket kapunk, hogy fizet a
kamarának és mit kap érte cserébe. Ugyanakkor az elmúlt két képzés tapasztalata az, hogy a
létszám 1/3-a jött el a képzésre, és nem jelzik az adatváltozásokat sem (telefon, e-mail), pedig
a hírlevél is a kommunikáció javítása érdekében indult el.
Virág Rudolf: Nálunk is hasonló tapasztalatok vannak: pld, 100-as nagyságrendű volt az
alkatilag is rossz e-mail cím. A továbbképzések gyakoriságára is jönnek kritikák.
Bartal György hozzászólása: Akinek a korábbi évekből nincs elég továbbképzési pontja, és
idén jár le a jogosultsága, de nem szerveztünk a szakterületén éves továbbképzést, az mit
tegyen?
Németh Gábor hozzászólása: A menet közbeni jogszabályváltozások következményeit
rugalmasan kell kezelni.
Virág Rudolf: Novemberben kiértékelésre kerülnek a továbbképzés eddigi tapasztalatai.
Németh Gábor hozzászólása: Sok olyan országos kezdeményezésről hallottam most a főtitkár
úrtól, amelyek ebben a körben is felmerültek. Fontos lenne a fórumrendszer, hogy ha
valakinek szakmai-szervezeti problémája van, legyen egy fórum, egy csatorna a megoldásra.
Virág Rudolf: Igen, sajnos elemi hiányosságok vannak az érintettek részéről.
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Kaliczka Csaba hozzászólása: Jelenleg két hivatalos csatorna működik, a tagozatok és a
területi kamarák.
Virág Rudolf: A fő probléma az oda-vissza információáramlás. Úgy érzékelem, hogy most
kezdenek megteremtődni a teljesebb információáramlás feltételei.
Németh Gábor hozzászólása: Megdöbbent, hogy a jogszabály alkotás/módosítás témában
napok állnak csak rendelkezésre a reflexióra.
Virág Rudolf: 1990 óta voltam a kormányzati előkészítésben, azóta csak gyorsult ez a
folyamat.
Bukovics János hozzászólása: Sok kérdés érkezik hozzám is azzal kapcsolatban, hogy akinek
idén, vagy a jövő év elején jár le a jogosultsága, az hogyan lesz meghosszabbítva.
Bartal György hozzászólása: Nem egységes ebben az eljárás a területi kamarák között, de
rugalmasan kezeljük, a döntés a titkár asszony kezében van.
Virág Rudolf: Van, ahol a területi kamarák minden szakterületen szerveznek képzést, van,
ahol régiós képzések vannak.
Janák Emil hozzászólása: A deregulációs kérdést szeretném pontosítani: ez az építési
engedélyezési ügyekre fog kiterjedni és csak később a vízjogi engedélyezési ügyekre.
Virág Rudolf: Igen, az ágazat azt vállalta magára, hogy amikorra sorra kerül, legyen
határozott és kidolgozott álláspontja.
2. Napirendi pont: Továbbképzések
Szép János alelnök: Sok minden elhangzott ma már az oktatásról, így csak néhány
technikai dolgot említenék.
A választmányi ülés előtt közös álláspontra kellene jutnunk.
Az új továbbképzési rendszer január 1-én került bevezetésre, mi az 5 legnagyobb létszámú
szakcsoportban szerveztünk ebben az évben, ősztől kezdődően továbbképzést.
A programok szervezésében – a szakmai anyagok kiválasztásában – a szakcsoportokra
számítok a továbbiakban is.
Horváth Gábor hozzászólása: Az épületgépészek és tartószerkezetisek országosan
feltették a honlapra a szakmai képzések időpontjait, így azok mindenki számára
elérhetőek.
3. Napirendi pont: Szakcsoportok beszámolói
A szakcsoportok közül 5 szakcsoport képviseltette magát az ülésen.
A közlekedési szakcsoportot Nyitrai Zsolt képviselte, a tartószerkezeti szakcsoportot a
régi (Bukovics János) és az újonnan megválasztott (Kántor László) szakcsoportvezető, a
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vízgazdálkodási szakcsoportot szintén a régi (Dr. Bárdi Pál) és az újonnan megválasztott
(Janák Emil) szakcsoportvezetők, az épületgépész szakcsoportot Horváth Gábor
szakcsoportvezető, a környezetvédelmi szakcsoportot Kaliczka Csaba szakcsoportvezető
képviselték. A szakcsoportvezetők beszámolói jelen emlékeztető mellékletét képezik.
4. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Barcsai Éva titkár felolvasta azon tagok és regisztráltak névsorát (16 fő), akiknek az
elmúlt hónapban járt le az 5 éves továbbképzés teljesítésére vonatkozó kötelezettségük, és
miután ennek eleget tettek, 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 2 új tagfelvételi kérelem érkezett, felfüggesztett tagsági
viszonyának helyreállítását, vagy megszüntetését senki nem kérte.
 5 fő új jogosultság megállapítása iránti kérelmet adott be, ezek közül 3 esetben a
szakmai gyakorlatot megfelelőnek, 1 esetben elégtelennek ítélte a szakértői testület, 1
esetben pedig nem tudtak döntésre jutni a szakirányú szakmai végzettség tekintetében,
így ezt a kérelmet elbírálásra továbbítani fogjuk az országos kamara szakmai
végzettségek egyenértékűségét vizsgáló testületéhez, az engedélyezési eljárás pedig a
javaslat megérkezéséig végzéssel felfüggesztésre kerül. Elnökségi döntésre ezt
követően kerül beterjesztésre.
Fentiek alapján az Elnökség 3 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető 1. sz.
mellékletét képezik.

5. Napirendi pont: Egyebek
Bartal György területi elnök megköszönte a főtitkár úrnak és a jelenlévőknek az aktív
részvételt. A következő elnökségi ülés időpontja november 17-e, 14 óra.
Egyéb napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést bezárja.
– kmf. –

Bartal György

Barcsai Éva

elnök

titkár, jegyzőkönyvvezető
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