Tájékoztatás OEME AKADÉMIA-ról
Tisztelt Érdeklődő!
2006-tól az emelőgépes szakma művelői között nagy népszerűségnek örvendenek az
OEME Akadémia rendezvényei. Ennek keretében a rendezvényi napokon 2-4 esetleg 6
aktuális szakmai téma került ismertetésre; először felvezető előadás keretében, majd pedig a
résztvevők az előadónak, illetve egymásnak kifejthették véleményüket.
2006-tól eddig összesen 110 különböző téma feldolgozására került sor.
Az OEME Akadémia rendezvénysorozata 1996-tól rendszerint kétévente
megrendezett OREMBIK (Országos Emelőgép-üzemeltetői és Biztonságtechnikai Konferencia)
résztvevőinek kérésére jött létre, mert a résztvevők igényelték, hogy a felmerülő szakmai
kérdések megvitatását gyakrabban és kisebb közösségekben, szakmai területi bontásában
kerüljön megrendezésre. Az OREMBIK rendezvényekből 2018-ig 13 került különböző
helyszíneken megrendezésére.
2014-ben a Magyar Mérnöki Kamara közgyűlése olyan „Szakmagyakorlási
Szabályzat”-ot hagyott jóvá, ami a szakmai továbbképzések szervezését a megyei kamarák
feladatává tette. Továbbra is lehetőség van azonban konferenciák, szakmai rendezvények
nem kamarai szervezésére, amennyiben a szakmai tagozat (AÉFT) elnöksége elfogadja a
benyújtott téma vázlatot továbbképzésként*.
Sajnálatos, hogy ekkor ez az információ az e-mérnök rendszerben a kamarai tag
személyes adatainál nem kerül feltüntetésre. A továbbképzésen való részvétel igazolását a
tanúsítás hosszabbításának kérelméhez kell csatolni.
Ebben az évben a kamara új elnökséget választ. Továbbra is az a célunk, hogy az
OEME a hagyományokhoz híven, a továbbképzések meghatározó tényezője legyen, és erről a
kamara új vezetését tájékoztatni fogjuk.
Továbbra is tervezzük OEME AKADÉMIA sorozatunk fenntartását, amennyiben a
COVID engedi, ősszel folytatni szeretnénk a hagyományos képzéseinket. Tekintettel arra,
hogy az OEME AKADÉMIA rendezvényeink igénylik a személyes találkozásokkal
megvalósítható vitákat, konzultációt, ezért a tervezett témákat és időpontokat az OEME
honlapján közzétesszük, illetve a szokásos módon tájékoztatást küldünk. Várjuk szíves
érdeklődő részvételüket!
Budapest, 2021. április 14.
OEME vezetősége
*Az OEME-tájékoztatását azzal a megjegyzéssel hozzuk tagjaink tudomására, hogy Tagozati
Elnökségünk eddig az OEME minden egyes hozzánk benyújtott anyagát elbírálta és
szakmailag jónak találta. Az erről szóló jegyzőkönyvi határozatot az MMK főtitkársága mindig
megkapta, így ha a teljesítések az MMK nyilvántartásából netán hiányoznak annak csak
adminisztratív hiba lehet az oka.
Ennek biztonságos kiküszöbölésére változatlanul kérjük a szervezőket, a teljesítések
papír alapú igazolására, és a teljesítők névsorának megküldését nem csak a
Tudásközpontnak, de a Tagozat Elnökségének is.
Némethy Zoltán

