KTT határozatok

2014
1/2014 (4.29.) KTT határozat
Kamarai Továbbképzési Testület határozat alapján a KTT egyhangúan elfogadta ügyrendjét.
2/2014 (4.29.) KTT határozat
Kamarai Továbbképzési Testület határozat alapján elfogadta az Ajánlott képzések
támogatásának ügyrendjét.
3/2014 (6.25.) KTT határozat
A Továbbképzési Szabályzat 12. § értelmében a szakmai továbbképzések oktatói a Tagozat
által megjelölt oktatók mellett, a megyei kamarák által ajánlott, a Tagozat által elfogadott
oktatók lehetnek.
4/2014 (6.25.) KTT határozat
Az új továbbképzési időszak időtartamára vonatkozó javaslatát a KTT a novemberi ülésén
határozza meg.
5/2014 (6.25.) KTT határozat
A Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat által leadott továbbképzési törzsanyagok alapján a
területi kamarák szervezhetik a szakmai továbbképzést. Erről a résztvevőknek a Földmérésről
és ingatlanrendezésről szóló 2014. évi 46. törvény 28, 29§ szerinti továbbképzést igazolja.
Az MMK Továbbképzési Testülete a szakmai képzés 6 modulját 4 kreditponttal akkreditálta.
A KTT felkéri az MMK főtitkárságát, hogy határozatáról a FÖMI-t tájékoztassa.
A KTT a területi kamarák szakmai továbbképzés költségeinek alakításához az alábbi ajánlást
teszi:
-

A szakmai képzés a kamarai tag érdekeit képviselve lehetőleg helyben legyen
A részvételi díjnál válasszák külön a képzés költségét és a kapcsolódó egyéb
szolgáltatási költségeket (büfé, stb.)
A költség a kamarai tagot a lehető legkevésbé terhelje, de a részvétel díja
mindenesetben fedezze a képzés költségét

6/2014 (11.06.) KTT határozat
A szakmai továbbképzések meghívóinak adattartalmát a KTT az alábbiakban fogalmazta
meg:
A meghívónak az alábbi információ tartalommal kell rendelkezni:
- A szervező területi kamara megnevezése,
- Mely szakmai tagozat/ok szakmagyakorlóit érinti a továbbképzés,
- A továbbképzés témája,
- Továbbképzési regisztrációs száma,

-

A továbbképzés helyszíne, időpontja,
A továbbképzés előadója és a képzés programja,
A képzés díja,
Tájékoztatás a jelentkezés módjáról,
Tájékoztatás az éves kötelező szakmai képzés elmulasztásának következményéről

7/2014. (11.06.) KTT határozat
Egyéni teljesítések esetén javasolt teljesítésként elismerni:
a szakmagyakorlóknál ha az adott évben a szakmai törzsanyagot kidolgozó és/vagy oktató
volt,
az adott évben a szakterületen megkapott szakmérnöki diplomát,
az adott évben a szakterületen megszerzett phd-t,
az adott évben a szakterületén, felsőoktatásban oktatott
külföldi munkavégzés
- hazai továbbképzésen igazolt részvétel időarány megkötés nélkül (5 alkalom)
- külföldön szakterület szerinti konferencián/továbbképzésen való igazolt részvétel
- a két eset kombinációja

2015.
1/2015. (01.07.) KTT határozat:
Dr. Kiss Jenő tagozati elnök által benyújtott képzést a KTT kötelező képzésként nem
javasolja, mivel szakterülethez közvetlenül nem kapcsolható, ugyanakkor a téma hasznossága
miatt az általános mérnöki gyakorlatba illeszkedik, ezért ajánlott képzésként történő
benyújtását javasolja.
2/2015. (01.07.) KTT határozat:
A nem a szakmai tagozat által megjelölt előadók esetében a tagozathoz be kell nyújtani az
adott előadó által kidolgozott tananyagot minősítésre. Adott előadó elutasítását a tagozatnak
részletesen indokolni kell.
3/2015. (01.07.) KTT határozat:
2015. január 15. után leadott tematikát csak a következő továbbképzési évre lehet
érvényesíteni, valamint a leadott témaköröket év közben csak indokolt esetben lehet frissíteni.

6/2015. (04.01)KTT határozat
A törzsanyag tartalmi és formai követelményei

-

A téma kijelölésének indoka, a képzés konkrét célja
A képzés tartalma, tagolása, fő fejezetei
Az egyes fejezetekben kidolgozandó tananyag rövid leírása, annotációja
A legfontosabb szabványok, jogszabályok, publikációk felsorolása
A törzsanyagban ismertetett módszerek, eljárások, technológiák alkalmazási
lehetőségei
Gyakorlati példák az ismertetett módszerek, eljárások, technológiák alkalmazására
Szempontok, javaslatok az előadó számára
Terjedelme maximum 5 oldal
Formája: szöveges törzsanyag, vagy ppt törzsanyag

7/2015 (06.03.) KTT határozat
A KTT megkéri a tagozatokat, hogy szeptember 15-ig nyilatkozzanak az új témákkal
kapcsolatban.
8/2015 (06.03.) KTT határozat
Amíg a tagozat vissza nem vonja egy futó törzsanyagát, az addig oktatható marad.
9/2015 (06.29.) KTT határozat
Az induló Mesteriskolákkal kapcsolatban a KTT áttekinti a benyújtott tananyagot a tagozati ajánlással
együtt, s ennek függvényében hoz döntést, hogy melyik Mesteriskola, hány évi szakmai
továbbképzésnek feleltethető meg.

10/2015 (06.29.) KTT határozat
Mivel a jogosultság adott szakterületre szól, és a jogosultság nem bontható, így az egyes szakterületek
képzése sem. E szerint kell kezelni a speciális szakterületeket is.

