EMLÉKEZTETŐ
Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2015. február 16. 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.

Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről
 Küldöttgyűlés, Választmányi ülés
 FB tagság
 Örökös tagság
Bartal György elnök
Továbbképzések
Szép János alelnök
Érdekérvényesítés
Nyitrai Zsolt ÉB elnök
Kérdőív
Németh Gábor elnökségi tag
Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.
Barcsai Éva Magdolna titkár
Egyebek

Bartal György elnök köszöntötte a megjelenteket, jelezte, hogy a távolmaradók kimentették
magukat.
1. Napirendi pont: Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről
Bartal György elnök az alábbiakról tájékoztatta az Elnökséget:
Küldöttgyűlés
A Magyar Mérnöki Kamara január 31-én rendkívüli küldöttgyűlést tartott. A megyei
részvétel sajnos nem volt fényes: a 7 küldöttből 3-an voltunk jelen, ez betudható a hirtelen
összehívott küldöttgyűlésnek. A Küldöttgyűlés két nagyobb témakörre összpontosult:
a) Kiss Sándornak, az MMK Felügyelő Bizottsága tagjának halála miatt a megüresedett
posztra új jelölt állítása vált szükségessé. Az MMK Alapszabályának értelmében az
egyes tisztségviselői posztokra a jelölteket a választás előtt 5 hónappal meg kell
nevezni.

Rendkívüli

esetekben

(haláleset,
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visszahívás,

tagság
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megszüntetése) ez a határidő nem tartható, így a január 31-i Küldöttgyűlés az MMK
Alapszabályát kiegészítette oly módon, hogy amennyiben a tisztségviselő megbízatása
nem a megbízatás időtartamának lejárta következtében szűnik meg, a megüresedett
posztra 2 hónapos határidővel lehet jelöltet állítani.
b) Az Építész Kamarával történt egyeztetések után a 2015. évi mérnöki kamarai díjaknál
kisebb változtatás vált szükségessé. Ennek eredményeként a Küldöttgyűlés a
nyilvántartottak díját 14.000,- Ft-ban állapította meg. Ezen kívül emelkedett a kamarai
tagsághoz nem kötött jogosultsággal rendelkező tagok tagdíja is: 18.500,- Ft-ra.
Választmányi ülés
A Küldöttgyűlés után ülésezett a Választmány is, ott röviden a következőkről volt szó:
-

Változni fog a Közbeszerzési törvény, mellyel kapcsolatban jó hír, hogy a
törvénytervezet megalkotása során a Mérnöki Kamara valamilyen szinten
érvényesíteni tudta a szándékait.

-

Felmerült a Beruházási Kódex szükségessége. Mivel a műszaki kívánalmak ma is
olyanok, mint régen voltak, hasznos lenne újra bevezetni a kódex használatát.

-

A reklámadó megjelenésével megfogalmazódott a kérdés, hogyan alakul a Mérnök
Újság sorsa a későbbiekben?

FB tagság
A már említett, megüresedett MMK FB tagsági posztra megyei jelöltként felmerült Baross
Károly tiszteletbeli elnökünk neve is, aki szerintem alkalmas lenne a feladatra. Előzetesen
már konzultáltam vele, a jelölést szívesen vállalná.
Mivel FB tagjelöltnek csak az tekinthető, akit legalább 2 területi kamara és legalább 1
szakmai tagozat jelöl, szükséges kamaránk részéről határozatot hozni a jelöltállításról.
Ezt követően az Elnökség egyhangú szavazattal az MMK FB tagságába jelöltként Baross
Károlyt nyilvánította. A határozat jelen emlékeztető mellékletét képezi.
Örökös tagság
A megyei Alapszabályunk értelmében az éves taggyűlésünkön 2 fő részére adható „Örökös
tag” cím. Kigyűjtöttük a 75. életévüket betöltött, a címre jelölhető megyei tagok listáját.
Kérem a jelenlévőket, hogy a márciusi elnökségi ülésre adjanak javaslatot a címre.
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2. Napirendi pont: Továbbképzések
Szép János alelnök: Azok a szakmagyakorlók, akik a 2014. évi szakmai továbbképzés
teljesítését 2014-ben elmulasztották, a hiányosságukat 2015. március 31-ig pótolhatják.
Ezt figyelembe véve az I. negyedévre koncentrálva hirdettünk meg 5 területre
továbbképzést.

Február

geotechnikai/tartószerkezeti

18-án

lesz

és

március

az

épületgépészeti,

5-én

a

közlekedési

február

25-én

a

továbbképzésünk.

Vízgazdálkodási területen a témák már összeálltak, most szervezik hozzá az előadók
felkérését.
Energetika szakterületre már kaptam témajavaslatokat, már itt is zajlik az előadók és az
időpont egyeztetése.
Bogár Zsolt elnökségi tag: közlekedési területen idén még lesz a megyében továbbképzés?
Szép János alelnök: igen, ősszel újra lesznek a főbb területeken továbbképzések.
Miklósi Attila elnökségi tag: mennyire veszik szigorúan azt, ha valaki tavaly nem
teljesítette a továbbképzési kötelezettségét és idén az I. negyedévben sem pótolja?
Bartal György elnök: a kérdésben az a minisztériumi állásfoglalás született, hogy ha
valaki nem teljesíti az éves szakmai továbbképzést, attól a jogosultságát nem lehet
megvonni, viszont a névjegyzékből törölni kell, ill. az illetőt eltiltják a munkavégzéstől.
Németh Gábor elnökségi tag: a továbbképzéssel és más egyéb kérdéssel kapcsolatban
mikor lesz rendkívüli, tematikus ülés?
Bartal György elnök: azt javaslom, ne tartsunk külön tematikus ülést, inkább a márciusi
elnökségi ülés egyik napirendi pontját szánjuk rá ezen témákra, s legfeljebb a márciusi
ülés lesz egy kicsit hosszabb.

3. Napirendi pont: Érdekérvényesítés
Nyitrai Zsolt ÉB elnök: Tavaly 3 helyszínen: Győrben, Sopronban és Mosonmagyaróváron
tartottunk ellenőrzést. Győrben az Aréna, az új Uszoda és a Dunakapu tér ellenőrzéséhez
hívtak minket, a többi helyen nagyobb társasházakat néztünk meg. Az ellenőrzések során
lényeges problémákat nem találtunk.
A munkabiztonsági előírásoknak megfelelően vásároltunk védőmellényt és sapkát,
minden ellenőrzésnél ezeket kell viselni.
Még mindig akadnak kérdések az e-építési napló használatával kapcsolatban, ezért
javaslom, hogy az Építésfelügyelettel és a Közlekedésfelügyelettel hozzunk össze egy
megbeszélést.
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4. Napirendi pont: Kérdőív
Németh Gábor elnökségi tag: A tagságnak kiküldött kamarai kérdőívből 180 kitöltés
érkezett vissza, ez kb. 25%-os arány, ami szerintem jónak számít.
A válaszadók 60%-a a magánvállalkozói, míg 11%-a a hivatali beosztású szektorból
került ki. A válaszok kiértékelésének eredményéről szeretnék pár szót ejteni:
-

elégedettség: a súlypont egyértelműen a nem elégedett irányba tolódott (kamarai
képzések, érdekérvényesítés területén)

-

tagi aktivitás: egyértelműen jobb az aktivitás az internetes csatornán keresztül. A
személyes aktivitásnál – pl. a taggyűléseken való alacsony részvételi arány –
alulérdekeltség tapasztalható

-

érdekérvényesítés: a megkérdezettek fontosnak tartják, bár ebben a kérdésben a
tagok hozzáállása is komoly probléma

-

információáramlás: közepesnek tartják, bár itt kiemelendő a hírlevél-szolgáltatás

-

a Kamara globális értékelése: közepes

-

szöveges válaszok: ennél a pontnál a többség részéről felmerülő igények: a magyar
nyelvű

szabványokhoz

való

olcsó

hozzáférhetőség,

közreműködés

a

jogszabályalkotásban, tiszta piaci viszonyok megteremtése stb.
Bartal György elnök: a következő lépésként javaslom, hogy a tárgyi munkacsoport 2
héten belül üljön össze, s fogalmazza meg, hogyan tovább.
Bogár Zsolt elnökségi tag: kérdéscsoportokat kellene vizsgálni, így könnyebb lenne
megfogalmazni a további teendőket.
Németh Gábor elnökségi tag: össze fogom állítani a kiértékelés-tervezet összefoglalóját.

5. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Barcsai Éva titkár távollétében Visi Renáta felolvasta azon tagok 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, a tagsági viszony megszüntetése
iránti kérelmet, ill. a szakirányú szakmai gyakorlat meglétét vizsgáló szakértőknek az új
jogosultsági kérelemmel kapcsolatos álláspontját:
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 Az elmúlt időszakban 4 új tagfelvételi kérelem érkezett, ill. lakcímváltozás miatt 1 fő
iratanyaga át lett irányítva hozzánk a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarától.
Tagsági viszonyának megszüntetését 1 fő kérte.
 1 fő új jogosultság megállapítása iránti kérelmet adott be, a szakmai gyakorlatot a
szakértői testület megfelelőnek ítélte és a szakirányú szakmai végzettség is megfelelő
volt.
Fentiek alapján az Elnökség 3 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető mellékletét
képezik.

6. Napirendi pont: Egyebek
Bartal György elnök: Ideje megkezdeni az idei taggyűlésünk előkészületeit. A taggyűlés
időpontjára a javaslatom: április 14. (keddi nap). Helyszínként ismét a Városháza
Díszterme lenne a megfelelő. Megkérem Bogár Zsoltot, hogy terembérlet ügyében
egyeztessen a Városházán. Amennyiben a keddi nap nem megfelelő, április 15-e, szerda
lenne jó!
A tavalyi évről a költségvetési beszámolót, ill. az ez évi költségvetés tervezetét a napokban
elkészítjük, s megküldjük ellenőrzésre a Felügyelő Bizottságnak. A márciusi elnökségi
ülésen határozatot kell hozni az anyagok elfogadásáról.
A márciusi elnökségi ülés kibővített lesz, meghívjuk a szakcsoportvezetőket is.
Németh Gábor elnökségi tag: a vezetékjogi és hírközlési engedélyezési eljárások során az
utóbbi időben olyan megrendelői igények vetődtek fel az Önkormányzat részéről a
szaktervezők felé, amelyek a jogszerűség, illetve szakmailag elvárt szintű teljesítés határait
súrolják. A kamarának állásfoglalást kellene kiadni az ilyen eljárások során elvárható
tervezői magatartásról.
Bartal György elnök: a kérdéssel a Mérnök Műhely keretén belül kellene foglalkozni.

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

Bartal György

Visi Renáta

elnök

jegyzőkönyvvezető
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