EMLÉKEZTETŐ
Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2015. július 13. napján, 14 órai
kezdettel tartott elnökségi üléséről.
Az ülés helye:

Győr, Csaba u. 16. (II. emelet 201/a.).

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.

Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről
•

Soproni Mérnök Műhely

•

Rendkívüli elnökségi ülés

•

Kérdőív

Bartal György elnök
2.

Miniszterelnökségi pályázat
Bartal György elnök

3.

Tiszteletdíj
Bartal György elnök

4.

Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.
Barcsai Éva Magdolna titkár

5.

Egyebek

Bartal György elnök köszöntötte a megjelenteket, jelezte, hogy a távolmaradók kimentették
magukat, és napirend szerint megyünk végig a megtárgyalandó kérdéseken.
1. Napirendi pont: Tájékoztatás az elmúlt és leendő időszak történéseiről
Bartal György elnök az alábbiakról tájékoztatta az Elnökséget:
Soproni Mérnök Műhely
A soproni kihelyezett elnökségi ülésen beszéltünk róla, és előtte a polgármesterrel is
tárgyaltam, hogy a kamara szívesen venne részt a város életének alakításában a Mérnök
Műhely tevékenységén keresztül. A polgármester azonnal felvetette a vasúti közlekedés
kérdéseit, amelyhez szakértői véleményt kért kamaránktól. Már itt is van a kezemben a
szakértői vélemény (főképpen az egyetemen dolgozók, oktatók állították össze), küldjük a
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polgármester részére. Remélem, ez most egy hosszabbtávú együttműködés második lépése
volt.
Rendkívüli elnökségi ülés
A rendkívüli elnökségi ülést elég gyér érdeklődés övezte, ahol a szakmai továbbképzésről
volt szó. Az itt lévők elmondták benyomásaikat a jelenlegi rendszerről, elképzeléseiket a
fejlesztési lehetőségről. Eredményeképpen két dologban állapodtunk meg: 1. Készül egy
tájékoztató anyag a tagok és nyilvántartottak számára az oktatás rendszeréről, a
tudnivalókról, mert úgy látjuk, még mindig sok kérdés van a fejekben ezzel kapcsolatban.
Ennek felelőse dr. Szép János és Barcsai Éva – ez az anyag már jórészt készen is van,
később, kiküldés előtt megköröztetjük az elnökség tagjai között.
2. Készül egy minősítési kérdőív, amelyet minden oktatáson résztvevő megkap, és kitölt,
és amely az elhangzott előadás anyagát, ill. az előadó felkészültségét hivatott lemérni azért,
hogy a vélemények összesítése és feldolgozása után, a következő előadások választásánál
figyelembe vehessük a tagság véleményét. A kérdőív alapja a Gábor által korábban
készített anyag, ehhez tehettek / tehetnek javaslatokat, észrevételeket az elnökségi tagok.
Németh Gábor hozzászólása: Kaptam 2-3 észrevételt. Én úgy emlékszem, hogy arról volt
szó, hogy csak az előadásokat / előadókat minősítsük, visszamenőleg is, erre kell
kiterjednie a kérdéseknek, nem az egész oktatási rendszert, ill. nem a saját munkánkat (ez
utóbbira is kaptam észrevételt).
Bogár Zsolt hozzászólása: És előadásonként lesz minősítve, tehát, ha egy napon 3-4 előadó
lesz, akkor annyi kérdőívet kell majd kitölteni? Én nem emlékszem arra, hogy volt szó
arról, hogy visszamenőleg is minősítsünk.
Németh Gábor hozzászólása: Igen, előadásonként lesznek kérdőívek. Én határozottan
emlékszem, hogy volt szó arról, hogy visszamenőleg.
Bartal György hozzászólása: Azt gondolom, ezt az őszi oktatásokon vezetjük be, tehát
visszamenőleg már nem lenne szerencsés. És igen, arról volt szó, hogy az előadások
minőségére kérdezünk rá a kérdőívvel.
Barcsai Éva hozzászólása: A kérdőívek értékelésének eredményéből hogyan megyünk
tovább, mi lesz a Kamara reakciója?
Bartal György: Összesítjük, tájékoztatjuk az eredményről a tagságot, és ha szükséges,
javaslatokat fogalmazunk meg a társkamarák és az MMK felé.
Kérdőív
A kamarai munkát minősítő kérdőív – amelyet Németh Gábor állított össze – értékeléséből
készítettünk egy cselekvési programot, amelynek első eleme az volt, hogy az általunk
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készített kérdőíves felmérésről tájékoztatjuk a társkamarákat, az MMK-t, ill. a Mérnök
Újságban is megjelentetünk erről valamit.
Elküldtem az anyagot a társkamaráknak, ill. az MMK-nak, eddig visszajelzés még nem
érkezett. A tagokat majd az IIR-en keresztül tudjuk megszólítani.
A cselekvési program másik lényeges eleme a fórum létrehozása.
Németh Gábor hozzászólása: Kinek küldted el, és milyen formában?
Bartal György: Az elnököknek küldtem a linket, amin elérhető a kérdőív, ill. a kiértékelés.
Németh Gábor: Esetleg egy telefont, visszakérdezést megérdemel, hogy megnézték-e,
foglalkoztak-e vele.
Németh Balázs: A másik kérdés, hogy a fórum működtetéséhez ember kellene, ugye?
Bartal György: Ehhez két dolog kell, maga a szoftver is és üzemeltető is. Ennek úgy van
értelme, ha hatékonyan működik, ha pörögni tud.
Németh Gábor: Én egy próbaidőt vállalok.
Bogár Zsolt: Azt gondolom, központi e-mail címre jönnének az észrevételek, és ezután
rotációs rendszerben az elnökségi tagok feldolgozhatnák.
Bartal György: Nem, központi email címre nem jöhetnek, ezzel a titkárságot terhelnénk
csak. Ez megoldható másképpen, ez informatikai kérdés.
2. Napirendi pont: Miniszterelnökségi pályázat
Bartal György elnök:
Sopronban is beszélgettünk a témakörökről. Több megyével is beszéltem azóta. Pár
megye és az MMK tudott pályázni, másoknak visszadobták az anyagát. Pest megye is
pályázott, ezt megpróbálom megszerezni.
Rövid vázlat alapján az MMK-ban is lehet segítséget kérni.
Befutó témakörök lehetnek pld:
Számítógéppark bővítés,
Ellenőrzéshez laptop,
Nyilvántartás vezetéshez technikai segédeszköz,
Szakértői munkák finanszírozása
3. Napirendi pont: Tiszteletdíj
Bartal György elnök:
Reni kiosztotta a táblázatot, kérem, véleményezzétek.
Németh Gábor hozzászólása: Kellene egy itiner, ami alapján a döntés megszületik. Pld: a
minimális alapfeladatot nem teljesítők körében (nem jönnek el elnökségire sem) legyen
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megkülönböztetés. A tagságnak is tartozunk tájékoztatással arról, hogy az elnökségből ki
mit csinál.
Dr. Andor Krisztián hozzászólása: A legközelebbi elnökségi ülés szeptember 14-én lesz,
de akkor lesz az Építési Tagozatnak is elnökségi ülése, és ez ütközés, ilyenkor nem lehet
módosítani az időponton.
Bartal György: Az elnökségi ülések időpontjai 1 évre előre adottak, ebben az esetben
eldöntöd, hogy melyiken fogsz részt venni.
Az elnökség ezt követően a tiszteletdíjak elnök által javasolt összegét 1 tartózkodás
mellett jóváhagyta. A határozat jelen emlékeztető mellékletét képezi.
4. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Barcsai Éva titkár
A titkár felolvasta azon tagok névsorát (7 fő), akiknek az elmúlt időszakban 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 5 új tagfelvételi kérelem érkezett, tagsági viszonyának
megszüntetését, vagy felfüggesztését senki nem kérte.

•

3 fő új jogosultság megállapítása iránti kérelmet adott be, a szakmai gyakorlatot a
szakértői testület mindhárom esetben megfelelőnek ítélte és a szakirányú szakmai
végzettség is megfelelő volt.

•

a negyedik kérelem esetében a szakmai gyakorlat igazolása továbbra is hiányos volt,
ezért kiküldésre került a kérelem a szakcsoport részére, akinek a vezetője viszont még
nem küldte vissza a szakcsoport véleményét.

Fentiek alapján az Elnökség 3 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető mellékletét
képezik.
5. Napirendi pont: Egyebek
Egyéb napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést bezárja.
Az emlékeztetőt összeállította: Barcsai Éva
kmf.

Bartal György, elnök

Barcsai Éva Magdolna, titkár
4

