Ajánlások

2014
1/2014. (09.25.) KTT ajánlás:
A KTT ajánlja, hogy a hatmodulos képzés egy továbbképzési napon kerüljön megtartásra.
Ehhez a témavázlatot és a törzsanyagot úgy kell a Tagozatoknak összeállítani és kidolgozni,
hogy azokból a hat modul összeállítható legyen.
2/2014. (09.25.) KTT ajánlás:
A szakmai tagozatok az oktatandó témákat (témavázlat) határozzák meg a szakterülettől és a
témától függő részletezettséggel.
Ennek alapján a törzsanyagot a Tudásközpont dolgoztassa ki, a tagozat által javasolt
szakértőkkel. A törzsanyagot a tagozat hagyja jóvá.
A témavázlat kidolgozásakor meg kell jelölni, hogy mely szakmai tagozat által elfogadott a
képzés. A témavázlat jóváhagyása előtt a szakmai tagozatok ezzel kapcsolatosan folytassanak
egymással egyeztetést.
3/2014 (09.25.) KTT ajánlás
A témavázlat legalább 1x45 perc és maximum 6x45 perc időtartamú oktatásra terjed ki. AZ
1/2014. (09.25.) KTT ajánlás alapján.
4/2014 (09.25.) KTT ajánlás
A továbbképzési nap szponzori előadásakor az MMK-val szerződéssel rendelkező
szervezeteknek megjelenést kell biztosítani.
A szponzori bevételeket az MMK, a szponzori szerződés megkötését elősegítő szerző, a
tagozat, valamint a szervező megyei kamara között javasoljuk elosztani. A megyei kamara
legalább olyan mértékben részesüljön, amennyi többletköltséget okoz számára a szponzori
megjelenés biztosítása (plusz terembérlet, stb.)
A képzési nap meghirdetése előtt a szponzori közreműködést a Tudásközponttal a megyei
kamarának egyeztetni kell.
5/2014 (11.06.) KTT ajánlás
A
továbbképzés
részben
a
tudásfrissítést/pótlást,
részben
az
új
technológiák/információk/módszerek megismerését célozza a KTT ajánlása szerint 2/3 : 1/3
arányban.
6/2014 (11.06.) KTT ajánlás
A KTT a nagy szakmai konferenciák továbbképzési elismerésével kapcsolatban is a
Továbbképzési Szabályzathoz köti magát, technikai kidolgozására 2015-ben tér vissza.

2015

1/2015 (01.07.) KTT ajánlás:
A szakmai napon megjelenő ipari partner az adott szakmai tagozat működési területéhez
kapcsolódó legyen.
2/2015 (01.07.) KTT ajánlás:
A KTT ajánlja, hogy ha a szakmai továbbképzési napon ipari partner megjelenik, abban az
esetben az ipari partner előadása az igazoláskiadást megelőzően kerüljön megtartásra.
3/2015 (01.07.) KTT ajánlás:
A KTT ajánlással él a szervező kamarák felé, hogy a szakmai nap részvételi díját úgy
határozzák meg, hogy a továbbképzés hosszának megfelelő szerény ellátást (étel, ital)
tartalmazza.
4/2015 (01.07.) KTT ajánlás:
Jogszabályi felhatalmazás nélkül a kamara saját hatáskörében nem tud hatékonyan fellépni a
regisztráltak szakmai továbbképzésében, ezért a KTT ajánlja, hogy a kamara elnöksége
kezdeményezze a jogszabály változtatását.

8/2015. (04.01.) KTT ajánlás
A kötelező szakmai továbbképzés törzsanyagainak kidolgozása a szakmai tagozat által
összeállított témajavaslatokból történik. Az aktuális szakmai témákat, a széleskörű igényeket,
a költség takarékosságot összevetve kerülnek a témák kidolgozásra. Ennek érdekében a KTT
a szakmai tagozatok és a területi szakcsoportok szorosabb együttműködését tartja
szükségesnek. A KTT kéri, hogy már a témák összeállítását is közösen végezzék.
9/2015. (04.01.) KTT ajánlás
A KTT kiemelten fontosnak tartja a továbbképzések színvonalának folyamatos figyelemmel
kísérését, és javítását, az előző évi tapasztalatok összegzése alapján kívánja a következő
továbbképzési évre „fejlesztései javaslatait” megtenni. Ezért kéri, hogy a szervező kamarák, a
képzést követően a képzéssel kapcsolatos értékelőlap kitöltését kérjék a résztvevőktől. Ezen
értékelő lapok alapján évente egy alkalommal, december 31-ig éves összefoglalót küldjenek a
képzésekről - a későbbiekben megküldött értékelési séma alapján -, javaslataikkal kiegészítve
a KTT számára.

10/2015. (05.05.) KTT ajánlás
A továbbképzés nem teljesítése esetén pótlásra való felhívást kell a titkári határozatba
foglalni, amelyben az időintervallum megjelölése mellett tájékoztatni kell a szakmagyakorlót,
hogy valamennyi jogosultsága felfüggesztésre kerül. A pótlás teljesítésének határidejét úgy
kell megszabni, hogy lejáratán belül legalább egy továbbképzés elérhető legyen.
11/2015. (05.05.) KTT ajánlás
A KTT ajánlja az Elnökség felé, hogy vegye fel a kapcsolatot a Magyar Építész Kamarával az
általános jogi továbbképzés kölcsönös elismeréséről a kettős kamarai tagsággal rendelkezők
részére.
12/2015. (05.05.) KTT ajánlás
A szakmai Tagozatok véleményei alapján változtassák meg a kötelező jogi képzés szakterületi
részén a sajátos építményfajtáknál oktatandó joganyag tartalmára vonatkozó javaslataikat és
egyben a KTT felkéri az érintett Tagozatokat a szakterületi jogi anyagra vonatkozó joganyag
felülvizsgálatát.
13/2015. (10.13.) KTT ajánlás
Szakmai továbbképzések díjára vonatkozóan a KTT javasolja a jelenlegi díjszabások megtartását.

