EMLÉKEZTETŐ
Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2014. november 17. napján, 14 órai
kezdettel tartott elnökségi üléséről.
Az ülés helye:
Jelen vannak:

Győr, Csaba u. 16. (II. emelet 201/a.).
Mellékelt jelenléti ív szerint

Az Elnökségi ülés határozatképes. A határozatok jelen emlékeztető mellékletében találhatók.
Jelenlévők a napirendet elfogadták.
Az elnökségi ülés napirendje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elkövetkező időszak eseményei
Bartal György elnök
Továbbképzések
Szép János alelnök
Küldöttgyűlési anyag átbeszélése
Bartal György elnök
Elnökség teendőinek átnézése
Bartal György elnök
Felügyelő Bizottság beszámolója
Dr. Baksai Róbert FB elnök
Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.
Barcsai Éva Magdolna titkár
Egyebek

Bartal György, a területi kamara elnöke köszöntötte a megjelent elnökségi tagokat,
ismertette a távol maradó, ill. a később érkező elnökségi tagok névsorát.
1. Napirendi pont: Elkövetkező időszak eseményei
Jelenleg a továbbképzés körül zajlik az élet. Az MMK sok jelzést kapott a változtatás
szükségességéről, így módosító indítványok születtek. Ezek között van az is, hogy az idei
szakmai továbbképzés határidejét 2015. március 15-ig tervezik kitolni, az is, hogy a képzés
összege nem térhet el olyan mértékben, mint jelenleg, átlagértékként 7.500,- Ft/alkalom
lenne a javaslat szerint, amitől felfelé 30%-kal, lefelé bármennyire el lehetne térni.
Tervezik azt is, hogy a társtagozatok elfogadnák egymás képzéseit. Ennyit a képzésről.
Közbeszerzéssel kapcsolatos dolog, hogy az EU a 2014-2020 EU-s pénzek szétosztási
tervének jóváhagyását ahhoz kötötte, hogy új KBT-t fogadnak el. Éppen ma van ezzel
kapcsolatban megbeszélés, amihez on-line is hozzá lehet szólni.
Energetikával foglalkozó munkacsoportot is hozott létre az MMK. El szeretnék érni, hogy
energetikus is legyen az önkormányzatoknál. Ezen kívül a főépítész mellett a főmérnök és
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a főkertész is fontos lenne. Hogy ilyen posztra milyen típusú ember kellene Győrött, arra
mi már tettünk javaslatot a város felé.
2. Napirendi pont: Továbbképzések
Szép János alelnök: Sok minden elhangzott ma már az oktatásról, így csak néhány
technikai dolgot említenék.
Az új továbbképzési rendszer január 1-én került bevezetésre, mi az 5 legnagyobb létszámú
szakterületen szerveztünk ősztől kezdődően továbbképzéseket, ebből 3 képzés
novemberben már megvolt. A vizes továbbképzéseket (3 alkalommal lesz) a szakcsoport
magára vállalta, a többit mi szerveztük, az energetika ezen a héten lesz.
A programok szervezésében – a szakmai anyagok kiválasztásában – a szakcsoportokra
támaszkodtam és számítok a továbbiakban is.
Több-kevesebb észrevétel is érkezett, amely alapján a jövőben próbálunk javítani a képzés
szervezésén.
Bartal György hozzászólása: Általános észrevétel, hogy a tagság létszámához képest
alacsony volt a részvétel, átlagban 30-50%-os. Kivétel ez alól az épületgépész
szakcsoport, ill. a közlekedési, ahol sokan voltak.
Az is problémaként merült fel, hogy a képzéssel kapcsolatos értesítések nem jutnak el
sokakhoz.
Németh Gábor hozzászólása: Az e-mail címeket egyszer külön is át kellene nézni.
Szép János: Igen, és a szervezési kérdéseket is külön át kellene beszélni.
Bartal György: A szervezési kérdéseket át fogjuk beszélni, amint minden információ a
rendelkezésünkre áll, például még nem ismerjük pontosan a költségeket.
Dr. Baksai Róbert hozzászólása: Jó lenne egy kérdőív is arra vonatkozóan, hogy a régi
kreditpontos, vagy az új oktatási rendszer-e a jobb.
Bartal György: A többség az új mellett döntött, most ezt kell csinálni. Ezt még sokan nem
érzik.
Miklósi Attila hozzászólása: Ha tartalmas szakmai továbbképzések lesznek, akkor az új
rendszer jobb.
Németh Gábor hozzászólása: Hogyan akarunk továbblépni? Hogyan akarjuk áttekinteni a
tapasztalatokat és hogyan továbbítjuk az MMK felé? Kellene erre egy külön tematikus
nap.
Bartal György hozzászólása: Lépésenként haladjunk, várjuk meg az energetikát is, és
utána négyen leülünk, és leszűrjük a tapasztalatokat, megfogalmazzuk a szükséges
változtatásokat.
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Szép János: A tagság részéről nagy az elégedetlenség, ezért egyetértek Gáborral, hogy
kellene egy külön tematikus nap, és be kellene vonni ebbe a megbeszélésbe a
szakcsoportokat is.
Dr. Baksai Róbert hozzászólása: A szakcsoportvezetőknek ki kellene küldeni az e-mail
listát, hogy javíthassák az e-mail címeket.
3. Napirendi pont: Küldöttgyűlési anyag átbeszélése
A továbbképzés jelenlegi rendszerének módosításáról fognak dönteni a Küldöttgyűlésen.
Megküldték a területi kamarák számára 5 pontba foglalva a módosító indítványokat. Most
ezeket a módosító indítványokat fogjuk megtárgyalni, majd szavazni róla, és kérjük a
küldötteket, hogy a most megszülető elnökségi határozatok figyelembe vételével
szavazzanak ezekről majd a Küldöttgyűlésen.
Ezt követően a módosító javaslatokat az elnök felolvasta, majd szavazásra bocsájtotta.
Az elnökség az 5 módosító javaslat közül négyet elfogadásra ajánl, egyet elutasításra. Az
ezzel kapcsolatban hozott elnökségi határozatok jelen emlékeztető mellékletét képezik.
4. Napirendi pont: Elnökség teendőinek átnézése
Németh Gábor készített egy anyagot azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne a
kamarában folyó munkát javítani, hatékonyabbá tenni, közelebb hozni a tagságot az
elnökséghez, javítani az információáramlást. A Gábor által készített anyagot az elmúlt
elnökségi ülésen kiosztottuk, és kértem, hogy írásban adjatok véleményt róla; aki küldött,
annak köszönöm.
Most arra kérnék jelentkezőket, akik az ebben a témában létrehozandó munkacsoportban
szívesen tevékenykednének.
A munkacsoportba a következő elnökségi tagok jelentkeztek: Szép János, dr. Andor
Krisztián, Németh Gábor, Bogár Zsolt.
5. Napirendi pont: Felügyelő Bizottság beszámolója
Dr. Baksai Róbert, a Felügyelő Bizottság elnöke körbeadta írásos beszámolóját a 2014.
évi költségvetés teljesülésének ellenőrzéséről. A beszámoló jelen emlékeztető mellékletét
képezi.
A táblázatból látható, hogy a bevételek befolytak, ill., hogy a felelős műszaki vezetők és
műszaki ellenőrök befizetéseiben lemaradás van. Így a 2014-es bevétel akár 2 millió Ft-tal
is elmaradhat a tervezettől.
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A 2014-es kiadásoknak kb. 60%-a valósult meg eddig, de még várhatók kiadások év
végéig, többek között az ellenőrzési díj nem került még kifizetésre, az oktatással
kapcsolatban is várhatók még kiadások, és tiszteletdíjak is lesznek még. Az MMK felé
kevesebbet kellett utalni, a postai szolgáltatásokban költségcsökkenés figyelhető meg, a
szakcsoportok kevesebb pénzt igényeltek a rendelkezésre állónál.
Összevetve a kiadási és bevételi oldalt, a 2014-es év közelítően nullszaldós lehet.
A beszámoló után az elnökség a beszámoló elfogadásáról szavazott. Az elnökség döntése
jelen emlékeztető mellékletét képezi.
6. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Barcsai Éva titkár felolvasta azon tagok és regisztráltak névsorát (4 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 1 új tagfelvételi kérelem érkezett, felfüggesztett tagsági
viszonyának helyreállítását, vagy megszüntetését senki nem kérte.
 6 fő új jogosultság megállapítása iránti kérelmet adott be, ezek közül minden esetben
megfelelőnek ítélte a szakmai gyakorlatot a szakértői testület, és a szakirányú szakmai
végzettség is megfelelő volt.
Fentiek alapján az Elnökség 2 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető mellékletét
képezik.

7. Napirendi pont: Egyebek
Dr. Andor Krisztián hozzászólása: Az elnökségi ülés előtt pár nappal kaphatnánk-e
tájékoztató anyagot azokról, akiknek a jogosultságával kapcsolatban ezeken az üléseken
szavazunk?
Barcsai Éva titkár: Ennek egyelőre technikai akadályai is vannak, mert megfelelő
információt abban az esetben lehetne nyújtani az elnökségi tagoknak, ha a kérelmező teljes
anyaga meg lenne elektronikusan, illetve, ha lenne olyan szkenner, amivel nem laponként
lehetne bevinni a dokumentumokat, ill. erre a munkára lenne ember is. A másik akadály az,
hogy a kérelmek folyamatosan érkeznek, az elnökségi ülés előtti napon is.
Arra látok lehetőséget, hogy az elnökségi ülés napján, a szavazásra bocsátandó kérelmezők
névsorát és a kérelmezett jogosultságokat Reni minden elnökségi tagnak – ahogyan nekem
is – átküldi.
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Dr. Andor Krisztián hozzászólása: Szeretném tájékoztatni az elnökség tagjait arról, hogy
Sopronban megrendezésre kerül egy fórum a soproni mérnökkamarai tagok számára.
Bartal György elnök: Van mára még egy utolsó feladatunk. Az ez évi munka
elismeréseként tiszteletdíjak kerülnek kiosztásra. Erre vonatkozóan készítettem egy
javaslatot, amit kiosztottunk, és amire várom a véleményeket. Idén a szakcsoportvezetők is
bekerültek ebbe a listába. A vélemények kifejtése után a tiszteletdíjak összegére vonatkozó
javaslatot az elnökség megszavazta. Az elnökség által hozott határozat jelen emlékeztető
mellékletét képezi.
Bartal György területi elnök megköszönte a jelenlévők aktív részvételét. A következő
elnökségi ülés időpontja december 15-e, 13 óra, amely ülés egyben évzáró karácsonyi
ünnepi ülés is lesz.
Egyéb napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést bezárja.

– kmf. –

Bartal György

Barcsai Éva

elnök

titkár, jegyzőkönyvvezető
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