EMLÉKEZTETŐ
Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2015. november 16. 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 a 3. és 4. napirendi pont cseréje mellett, elfogadták.
Az elnökségi ülés napirendje:
1.

Választmányi ülés anyagának átbeszélése
Bartal György elnök

2.

Továbbképzések
Dr. Szép János alelnök

3.

Elnökség teendőinek átnézése
Bartal György elnök

4.

Felügyelő Bizottság beszámolója
Dr. Baksai Róbert FB elnök

5.

Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések.
Barcsai Éva Magdolna titkár

6.

Egyebek

Bartal György elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a létszám alapján
határozatképes az ülés, ill. napirend szerint, a 3-as és 4-es napirendi pont cseréjével megyünk
végig a megtárgyalandó kérdéseken.
1. Napirendi pont: Választmányi ülés anyagának átbeszélése
Bartal György elnök az alábbiakról tájékoztatta az Elnökséget:
A választmányi ülés ezen a héten pénteken-szombaton kerül megrendezésre. A teljes
anyagot még mindig nem kaptuk meg, pedig azért hoztam be ide ezt a témát, mert lehetne
közötte olyan, amelyről esetleg szavaznunk kellene, vagy képviselendő álláspontot
kialakítani.
A programpontok a következők lesznek:
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1: Cselekvési program beszámoló
2: Szakmai Tagozatok beszámolói
3: Mátrai Erőmű megtekintése
4. Szakmai továbbképzés (2015-ös év tapasztalatai, 2016-ra vonatkozó
tervek)
5. Tájékoztató a 2016 évi feladatokról
6. Tájékoztató az új kamarai szolgáltatásokról
Az elnökségi tagok között diszkurzus kezdődött arról, hogy a jogsegélyszolgálat
beindítása helyi körülmények között is üdvös lenne, de a konkrét lépésekkel kapcsolatban
érdemes

megvárni

a

választmány

álláspontját,

ill.

részletesen

megismerni

a

peremfeltételeket.
Németh Gábor azon kérdésére, hogy a titkári értekezletről összeállított beszámoló
elkészült-e, Bartal György elmondta, hogy igen, csak nem került fel a hírlevélre, ami most
pótlólag megtörténik.
2. Napirendi pont: Továbbképzések
Dr. Szép János alelnök az alábbiakról számolt be:
Az őszi képzések közül 4 képzés szervezését koordinálom, a vizes szakcsoportét a
szakcsoporti elnök koordinálja. A tartószerkezeti és az épületgépész képzés már lezajlott,
e héten lesz az energetikai, a jövő héten a közlekedési és a vizes képzés.
Az eddig lezajlott képzésekkel kapcsolatban nincs negatív visszajelzés, a kérdőíveket is
kitöltötték a résztvevők, és az előadóknak sem volt a kérdőívvel kapcsolatban
fenntartásuk.
Németh Gábor kérdezte Szép Jánost a korábbi emlékeztetőben is szereplő, az oktatás
témájához kapcsolódó ún. GYIK- anyag összeállításáról. Az anyag még nem készült el,
részben az oktatások szervezése miatt, részben az elnökségi tagok között a napokban etémában folyó levelezés miatt. Végül az a megegyezés született, hogy a GYIK anyagba
nyitott kérdések is beleférnek, úgy is elkészülhet.
3. Napirendi pont: Felügyelő Bizottság beszámolója
Dr. Baksai Róbert FB elnök
A Felügyelő Bizottság az elmúlt héten 4 fővel tartotta meg az ülését, amelyen a 2015-ös év
eddigi kiadásait és bevételeit mérték össze a jóváhagyott költségvetésben időarányosan
foglaltakkal, valamint a kamara jogszerű működéséről is szó volt, tekintettel a
továbbképzési rendszerre, és annak ellentmondásosságára.
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A költségvetés bevételi főösszege várhatóan elmarad majd a tervezettől, de ez a pályázati
pénzből pótlódhat.
A beszámoló jelen emlékeztető mellékletét képezi.
4. Napirendi pont: Elnökség teendőinek átnézése
Bartal György elnök
Továbbképzés
A Továbbképzési Szabályzatban, valamint a 266/2013-as Kormányrendeletnek a
továbbképzéssel kapcsolatos rendelkezési kapcsán, értelmezési eltérések vannak az
elnökség tagjai között. Az országban, a területi kamaráknál nem egységesen értelmezik a
Szabályzatot, amely jelenleg hiányos is.
E témában, a Dr. Baksai Róbert által megfogalmazott levél tartalmának, ill. a szabályzat
egyes paragrafusainak értelmezési lehetőségei kerültek megvitatásra az elnökségi tagok,
ill. a titkárság között, amelynek eredményeképpen a következő döntés született:
Bartal György elnök megfogalmaz egy rövid levelet e témában az MMK elnöksége felé,
amely levélhez csatolásra kerül a Dr. Baksai Róbert által összeállított levél is. A levélben
az alábbi főbb pontok fognak szerepelni:


A továbbképzési ciklusidő és a szankcionálás értelmezése



Az éves szakmai továbbképzés elmulasztása esetén a pótlás mikéntje



Többes jogosultság esetén a szankcionálás módja



Az IIR felkészítése a szankcionálás rögzítésére



Az átmeneti szabályozás hiánya a pontszerző rendszer és az éves képzés között

Költségvetés tervezet
A napirendi pont megtárgyalása előtt kiosztásra került a Bartal György elnök által
összeállított költségvetés tervezet. Az elnök hangsúlyozta, hogy a tervezetet vitaanyagnak
szánja, alapjául az idei év eddigi tényadatai (bevételei és kiadásai) szolgáltak.
A hozzászólásokban a következő szempontok jelentek meg:
Bogár Zsolt: 2016-ban, és az azt követő években a bevételek tendenciózus csökkenése
várható, mivel a mérnöktársadalom elöregszik. A tartalékhoz óhatatlanul hozzá kell majd
nyúlni, nem kellene ettől annyira félni.
Németh Gábor: Negatív mérlegre épülő költségvetés tervezetet nem szívesen támogatnék.
Kitörési pont (azaz a bevételek növelése) abban lehet, hogy a Kamara olyan szolgáltatási
többletcsomagot talál ki a tagjai számára, amelyet az érintetteknek megéri igénybe venni,
és megfizetni önkéntes alapon. Így növelhető lenne a bevétel és a szolgáltatás színvonala.
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Bartal György: Mindez a fórumrendszer működéséből is kijöhet majd. Kérek mindenkit,
hogy ötleteit, észrevételeit küldje meg e-mailen a költségvetés tervezet jobbítása
érdekében.
Jelenlévők megállapodtak abban, hogy a Kamara titkársága kigyűjtést készít az elmúlt
évi tagsági adatokból, melyből megállapítható a tagsági viszonyok létszám tendenciája. Ez
az adat figyelembe vehető majd a későbbi költségvetések összeállításánál, pénzügyi
stratégia kialakításánál.
5. Napirendi pont: Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések
Barcsai Éva titkár
A titkár felolvasta azon tagok névsorát (10 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.
Az elmúlt időszakban 2 fő nyújtott be tagfelvételi kérelmet, 1 fő tagsági viszonyának
megszüntetését kéri, egy fő pedig új jogosultság kiadása iránti kérelmet nyújtott be.
Fentiek alapján az elnökség 3 határozatot hozott, amelyek jelen emlékeztető mellékletét
képezik.
6. Napirendi pont: Egyebek
Az utolsó napirendi pontban a következő témák kerültek megbeszélésre:


decemberi elnökségi ülés
Bartal György: Az évzáró elnökségi ülésre 2015. december 14-én, 13 órai kezdettel
kerül sor, a szokásos helyen, a Radó szigeten, az Aranyszarvas étterem különtermében.
Erre minden jelenlévőt szeretettel meghívok.



2015. 2. félévi tiszteletdíj
Az elnök által összeállított, 2. féléves tiszteletdíjra vonatkozó javaslat kiosztásra
került, észrevételezés céljából, majd egy rövid vita, végül szavazásra került sor. Az
elnökség a tiszteletdíjra vonatkozó javaslatot 1 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett
elfogadta. A határozat jelen emlékeztető mellékletét képezi.



Színvonal alatti tervezési munka esetén követendő eljárás
Az elnökségi tagok Dr. Baksai Róbert felvetésére, hogy milyen lehetőségei vannak a
Kamarának abban az esetben, ha valaki színvonal alatti kiviteli tervekbe botlik, eszmét
cseréltek. Ennek kapcsán szóba került, hogy a jövőben az érdekérvényesítő bizottság
tevékenysége a minőség ellenőrzése felé is mozdulhat, valamint, hogy az
építésfelügyelet elmarasztalása alapján, vagy akár e nélkül, bejelentés kapcsán is,
etikai eljárás kezdeményezése is szóba jöhet.
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előző elnökségi ülésen tárgyalt témák, felelősök, határidők átnézése

Az előző elnökségi ülésen rögzített feladatok teljesülése:
téma
Továbbképzési

tájékoztató

anyaghoz

kiegészítő anyag készítése
A titkári értekezleten elhangzottakról
rövid tájékoztató anyag összeállítása

felelős

határidő

Dr. Szép János

2015. okt. 30.

Barcsai Éva

2015. okt. 30.

MMK-nak küldendő levél összeállítása
az

oktatási

rendszer

anomáliáiról, Dr Baksai Róbert

hiányosságairól

teljesülés

2015.
november 16.

Nem
teljesült
Teljesült

Teljesült

A mostani elnökségi ülésen felvetett kérdések, felelősök, határidők:
téma
Továbbképzési

tájékoztató

anyaghoz

kiegészítő anyag készítése
MMK-nak küldendő levélhez kiegészítés
A titkári értekezleten elhangzottakról szóló
kamarai körlevél kiküldése

felelős

határidő

Dr. Szép János

2015. dec. 14.

Bartal György

2015. nov. 20.

Reni (?)

azonnal (?)

Barcsai Éva titkár tájékoztatta a megjelenteket, hogy a közbeszerzési törvény módosításának
ismertetésére, az MMK-ban december 1-én megtartásra kerülő előadáson Németh Gábor
elnökségi taggal együtt fog részt venni.
Egyéb napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést bezárja.
kmf.
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