
 

 

EMLÉKEZTETŐ 

 

 

Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2014. 12. 15. napján, 13 órai 

kezdettel tartott elnökségi üléséről.  

 

Az ülés helye:  Aranyszarvas Étterem és Fogadó különterme (Győr, Radó sétány 1.)  

Jelen vannak:   Mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Az Elnökségi ülés határozatképes. A határozatok jelen emlékeztető mellékletében találhatók. 

Jelenlévők a napirendet elfogadták.  

 

 

Az elnökségi ülés napirendje: 

1. Aktuális megyei mérnökkamarai kérdések megbeszélése- elnökség 

2. Évértékelés - Bartal György elnök 

3. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések - Barcsai Éva Magdolna titkár 

4. Egyebek. 

 

 

1. Napirendi pont: Aktuális megyei mérnökkamarai kérdések megbeszélése 
 

Bartal György elnök köszöntötte az ünnepélyes elnökségi ülésen megjelenteket, és az 

alábbiakról tájékoztatta az elnökség tagjait, ill. a meghívottakat: 

 Mint ismert előttetek, az idei tisztújítás megváltoztatta kamaránk elnökségének 

összetételét, Szép Jánoson és Bogár Zsolton kívül mindenki új. 

 Elkezdtük tanulni a feladatokat, amik az új kormányrendelet, az új kamarai 

szabályzatok, az új továbbképzési rendszer bevezetése miatt hárulnak ránk. Az élet is 

változatos hozzáállást kíván tőlünk. 

 Az új továbbképzési rendszerről a titkár asszony írni fog egy összefoglaló ismertetőt, 

amelyet hírlevélen keresztül eljuttatunk tagjainkhoz. 

 Mi szeptembertől 5 szakma továbbképzését szerveztük és rendeztük meg. Ezeken a 

szakmai továbbképzéseken a részvétel 30-50%-os volt. A pénzügyi eredményességet 

még nem összegeztük, mert nem érkezett még be az összes költség. A jövő évi 

továbbképzések szervezését március után kezdjük el. 

 A Küldöttgyűlésen elfogadták azokat a módosítási javaslatokat, amiket az MMK 

elnöksége javasolt a továbbképzési rendszerben, így többek között 2015. március 

végéig kitolódik a 2014. évi szakmai továbbképzések teljesítésének határideje, 

tekintettel arra, hogy a szakmai továbbképzések csak az év utolsó harmadában 

indultak be. Ezt kérem terjesszék a szakcsoportvezetők, hogy most még 3 hónapig 

pótolható lesz a szakmai továbbképzés teljesítése, a későbbiekben valószínűleg nem 

lesz ilyen lehetőség. És aki a szakmai továbbképzést nem teljesíti, az nem 

gyakorolhatja önálló tervezői, szakértői, vagy műszaki ellenőri, műszaki vezetői 

tevékenységét. 

Szavaztak arról is, hogy a szakmai továbbképzés alapára egységesen 7.500,- Ft lesz, 

ettől a területi kamarák felfelé 30%-kal, lefelé korlátlanul eltérhetnek, de nem 

állapíthatnak meg magasabb díjat a más kamarákból érkezők számára. 
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Az is elfogadásra került, hogy a több jogosultsággal rendelkező személyeknek is csak 

évi 1 szakmai továbbképzés kötelező, azzal, hogy az 5 éves ciklus alatt valamennyi 

jogosultsága kapcsán részt kell vennie szakmai továbbképzésen (tehát, ha valakinek 7 

különböző jogosultsága van, akkor lehet olyan éve, amikor 2, vagy 3 továbbképzésen 

is részt fog venni, de részt vehet akár 5*7 szakmai továbbképzésen is az 5 év alatt.) 

 

 

2. Napirendi pont: Évértékelés 

Bartal György elnök: A 2014-es évről néhány mondat: 

Az elnökség – augusztus kivételével – havonta ülésezik, a Felügyelő Bizottság félévente 

ül össze és készít jelentést a kamara gazdálkodásáról. 

Az elnökségnek szakmai (rendezési tervek véleményezése pld.) és szervezeti témában is 

vannak feladatai, a jogosultságok kiadása és a tagfelvételek kérdésében is kell döntenie, a 

jogosultságok meghosszabbítása a titkár feladata lett. 

A szakcsoportok munkája sem lett jobb, a korábbi években aktívabbak voltak, a hetedik 

szakcsoportnak (energetikai) pedig már 4 éve nincs elnöke. Kb. 2-3 szakcsoport teljesíti a 

vállalt programokat, a legaktívabbak a közlekedési és az épületgépész szakcsoportok. 

Abból a pénzkeretből, amit minden évben elkülönítünk a szakcsoportok számára, mindig 

marad. A szakcsoporti működést azért tartom fontosnak, hogy egymás között, egy 

szakmán belül is meg lehessen beszélni a problémákat, és javaslatot lehessen tenni a 

jobbításra. 

Még egy téma: Németh Gábor elnökségi tagunk kezdeményezte a tagjainkkal való 

aktívabb kapcsolatfelvételt, kérdőíven keresztül. Ez januárban jelenik meg, hírlevélen 

keresztül. 

Szép János hozzászólása: A továbbképzések szeptembertől indultak, a feladatokat 

átbeszéltük a szervezéssel kapcsolatban. Azt kérem, hogy a szakcsoportok segítsék 

továbbra is a szervezést az előadók, ill. a törzsanyag kiválasztással, ill. esetleg helyiség 

biztosításával. 

Kaliczka Csaba hozzászólása: Mi a teendő abban az esetben, ha egy szakcsoporti 

tisztségviselő nem látja el a feladatát? 

Barcsai Éva titkár hozzászólása: Rendkívüli szakcsoporti ülést kell összehívni, amelyen le 

kell váltani és új tisztségviselőt választani. 

Németh Gábor hozzászólása: A továbbképzésről tematikus ülés tartását tartom 

szükségesnek, kibővített körben. 

 

 

3. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések 
 

Barcsai Éva titkár az alábbiakat ismertette: 

 Az elmúlt időszakban 6 fő adta be kamaránkhoz tagfelvételi kérelmét. 

 Tervezői és szakértői jogosultság meghosszabbítása iránti kérelmet 9 fő nyújtott 

be, mivel továbbképzési kötelezettségüknek eleget tettek, egyéb kifogás pedig 

nem merült fel, jogosultságuk meghosszabbításra került (a nevek és a 

jogosultságok ismertetésre kerültek). 

 Új tervezői, ill. szakértői jogosultság iránti kérelmet 4 fő nyújtott be, közülük 2 

főnek megfelelő a szakmai gyakorlata és a szakmai végzettsége is, 1 főnek nem 

megfelelő, 1 főnek pedig a kért 4 jogosultságból csak 2-re fogadható el a szakmai 

gyakorlata.  

 Az elmúlt időszakban fellebbezés nem érkezett Kamaránkhoz. 
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Az elnökség a titkári ismertetés után 3 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető 1. sz. 

mellékletét képezik.  

 

 

4. Napirendi pont: Egyebek 

 

Egyéb napirendi pont nem lévén, az elnök mindenkinek megköszöni az éves munkáját, 

mindenkinek jó étvágyat, és boldog ünnepeket kívánva az ülést bezárja. 

 

 

– kmf. – 

 

 

 

Bartal György Barcsai Éva 

elnök titkár, jegyzőkönyvvezető 

 

 


