Emlékeztető
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Jelen vannak:
Dr. Szepes András elnök
klein pál alelnök
Kőczátl Gábor elnökségi tag
Polányi Péter elnökségi tag
Török Tibor elnökségi tag
Htrllay Gyula szal<csopoft vez.
Gergely Edit szakcsoport vez.
Pálfiné Nagy Mária irodavezető
Kumánovics György titkár

Dr. Szepes András E,lnöl< úrr (továbbiakban Elnök) köszöntötte az |ilés résztvevőit. Téglás Zoltár1
Szigetiné Lászlő Erika, Kiss Tanrás, GritnIn Viktor elloglaltságLrkra lrivatkozva jelezték a
Bejelentette, hogy az elnökségi iilés lratározatképes,

távolnraradásLrkat.

l.

Az ElnÖk tájékoztatása az előző elnökségi értekezlet óta történtekrő|:

- Az ÁSZ

vizsgálat folytatódik, kiegészítéskéntbekértéka 201B. évi még csak a ME
tánrogatáshoz kapcsolódó alapadatokat. Várható, Irogy a továbbial<ban az elszánrolás
részleíező doku InentuIrrait is bekéLi k.

Molnár Tarnás (MMK) tájél<oztatásLrl nregk|ildte két nagyobb egyesiiIet hasonló
vizsgálatróI készítettÁSZ vizsgálati jelentését,Ezeket tnegistlerve nálunk is várható,
ltogy nenl lényegi, formai hibákat is jelentós hibának íbgnak trlegrtevezlri.

Nincs okurrk aggódni, tnert a támogatási szerződés szerirtt, arra, úgy haszrráltLrk fel a
tánrogatást és az elszáno lást könyv

i

v

izsgálók

e

l

lenőrizték.

- Az

ElnÖk felkéréséreKumánovics Gy. beszámolt a szeptember 23-ai főtitkári
értekezletről:
D r.Vi rág Rud olf főtitká r á lta áno s táiékozíatás.
Kérik a 26612013 kr. nódosításához a vélenlényeket, ehhez megkapjuk a 2017-berl
I

e

lőkészített nródos ítás i v áltozatot.

A

nrérnökkáríyával igényelhető kedveznrények bőviilnek, kedvező MOL tankolás
vehető igénybe, egyelőre csak cégek számára. Tárgyalások folynak a trragánszenrélyek
szátltára törlénő génybevétel hez,
l.Hatósági ügyek
Az OSzMSzT részben rnegLrjírlt, bóvtilt a szakértői kör. Gyakollatot nenr vizsgálhatnak,
kredittáblázat nélkiil nenr adhatttak diplona egyenértkíiségvizsgálati erednlényt.
A kaPcsolattarlásra az e-Inail lleln hivatalos! A postai levél és az e-levelezés
időbélyeggel fogadható el.
Feliigyeleti vizsgáIatok ittdulttak, az IIR -ből kigyíijtésre keri.ilnek a rossz jogostrltsági
nYilvántartásol< - beszánloló Itiárry, továbbképzési hiárry..
- ezeket a teri.ileti karnarák
niegl<apják. Biztosítani kell az országos nyilvántarlás hitelességét, mert több ktilső
i

szervezettőI(pI. renclőrség is) érkeznekezzel kapcsolatos nreglteresések.
Közös egyetértésalakLrlt ki abban, hogy az OSzMSzT vizsgálaíi ereclrnéttyeket az
MMK llozzáférhetővé teszi, kitakarva a llem pLrblikrrs részeltet. igy a már rlegvizsgált

diplonrál<at neIn kell úrjravizsgálrri.

ol ő v izsgáztatás
Figyeljtink oda, tnert lnostanában is voltak 2014 és 2015-ben jogosultságot kapott
I<ollégáI<, akik niost vizsgázíak le?! Folyanatosarl bővitík a vizsgaanyagokat, de trern

2.Beszám

lehettinl< elégcdettek.

Többerr kifogásolták, lrogy a vizsgaatryagok tlern gyakorlat orientáltak, rre kérj[ink
szátrrotr szabványokat. Legyenek lrasznállratók a felkészítő anyagok.
3.Informatikai rendszer, elektronikus ügyintézés
1,

Az IIR

múiködtetési szerződés a jelenlegi szolgáltatóval2019.év végénmegszíinik, Új
szolgáltató és szerver csere is lesz, igy az átállás 4-6 őrárt beli_il végrelrajtható.

Az IIR

problénrákat adjrrk tneg, azokat niég megpróbálják

megoldatni.

a nlostani szolgáltatóval

Az

Iktatási reIldszer egyeztetése az Országos Levéltárral nregtörtént, ezzel a teriileti
l<arnaráknak Iretn lesz dolga. Az átállás.január l-eI varr tervezve. Elrhez r-nirrderrt
tnegkapunk és feIkészítő gyakorlat is lesz.
4. MMK Alapszabály Előkészítő Bizottság (ABB)
A b.izottság nregaIakult, Molnár Tatnáshoz lehet ki.ildeni a rnódosításijavaslatokat,

5. ASZ el|enőrzés
20l8-ra is fblytatódik, az ÁSZ nenr hajlancló figyelembe vetllri a kanrarai szervezet

sa.iátosságait.
6. Mérnökigazolványok
A má.iusig belépő tagok nrost kapják nlegaz igazolványokat, nrostatttól negyedévenként

rendszeresen ki fogiák küldeni az új belépőknek.

7.Továbbképzések
A 2019. évi szakmai képzések rendben folyatódnak. Az előadás anyagok nem tnitrdig

frissítettek.
Vár'iák avissza.ielzéseket és a javaslatokat, ha rJrj saját oktatási témát kíváttunl< felvenni.
Ez utóbbiban Seidl Tibort kell keresni, segít a tagozatokkal töténő egyeztetésekben.
Az ipari pafttterek bevonása hasznos lehet, szítlesitik a képzésünket,

A

2020. évi képzéselőkészületei megkezdődtek. Október végéignregtörtérrik a
meglévő törzsaItyagok í-eliilvizsgálata és dec. 20-ra tervezilt a kiegészített törzsanyagok

jóváhagyását.

Bgyebek

A

Budapesti és Pest Megyei Kamara bejelentette, hogy

a

nukleáris szakéftők

átsorolásra keri-ilnek, az érínettteri.ileti karnarákkal N-F l l-es szakértők kölcsönösen
keressék egyniást.
Az MMK elnÖke, e|nöksége tnég ez évben nlegláíogatja a teriileti kanrarákat, ehhez
nregadtuk az eInökégi iiléseink időpont|ait.

Az Innovációs és Techno|ógiai Minisztérium álta| kiírt Epítőipari Technológiai
Fei lesztési P á|y ázat fe ltéte e i k i cs it j av u ltak.
TÖrÖk T.1 netn kedvező a kiírás sem a létszáln selll az átlagbér tekirrtetében.
l

KŐczán G.;az átlagkereset 260 eF't/fő llell-I kedvező, kisvállalkozásoknál

teljesíthetŐ, Nincs elbírálási rend apályázatban, így l<iszáIníthatatlarr az eredmény,
Hullay Gy.; a jó niegoldás a konzorciuni pályázat lenne.

l]elTl

He|Yi szakmai továbbképzésekkel jól haladLrnk. Problérnák valrltak, nlett

az

előadásokra regisztrált sa.iát kollégáink köziil többek Item jönnek el a képzésekre és le
senl nlond.ják. Ezzel más jelentkezők elöl veszik el a képzéslehetőségét és feleslegesen
rendel jtik :neg az étkeztetésliket is.

Az

Elnöl< _javasolta, hogy aki így nenl vesz rész a képzésen,az a következő évberr
fizessetr érte, Célszeríienezt Kiildöttgyiilés elé l<ellene nlajd virrni. (A kérdésrernajcl
vissza I<ell térni.)

Területi Elnökök

ü|ése

Nagy Gyula elnök ltívta össze
el

lerrsúrlyozása cél jábóL

A fórutnon solta
keressiik.

- lni

treln tudtunk részt vettni

-, kicsit a TEF

tletrr volt szenrélyeskedés és ninrJig a f-elmeriilő problénrák negoldását

Felvetették a tago,zatok ftnallszírozását. Felmeri.ilí a tagozati tagként az l500 Ft és az
5000 F't tánlogatás. Zavarőak a többszörös tagozati tagok, ezt is rrregolclaná az
elsődleges tagság. Mintlra Nagy Gy. elnök a ter|ileti karnarák és a íagozatok ellentétét

élezlé??
Az AE,B mLrnkáját hátráltatja az MMK gazdákodásának vizsgálaía, atni netn halad. A
tagozatok strLrkturá.ia elaprózódott, pl. Akusztikai tagozat.
2

-

Közös

etikai bizottsági javaslat

Kanrara) javasolta a közös bizottság/ok
elképzelésszerint kaniaránként két-háronr fő venne részt a

Lékai Gyula (Zala Megyei Mérnöki
nregalakítását.
bizottságban.

Az

(Közben e ténla tárgyalására Ilegérkezett Kaleta Jánosné (EF bizottsági elnök.)

Kaleta.Iné.; a.iavaslatot tteIn olvasta el, lrrert feleslegesrrek, értelrrretlennek taftja azt.
Klein P.; rlehéz adöntés, a katlara önálló, de kevés iigy van a közös is jó lehet.
Török T.; nagy az utazási igény, nehéz az eInberek összeszedése.
Hozzászőltak nrég Polányi P. Hullay Gy,, tletrl alakLrlt I<i rnarkáns elnökségi álláspont.
Az Elnök a következö TEF iilésen rtem foglal állást a kérdésben.

-

Fásítási progaram

Az Elnök

megkí"ildte a Sonlogy Megyei Mérnöki Katnara fásítási program javaslatát,
nlittden tagLrnk |iltessen egy fát.
Veszprénrben a kaInara javaslatára a Viadukt 80. éves évfordulójár,a egy mérnök ligetet

alal<ítanak

Az

l<i,

egy ,,Irlértrök parl<" kialal<ítását javasolta - Székesfehérvár és DLrttaúrjváros -,
azz,al llogy abban a nlérnöki szakteriileteket is bernutatnánk. Pl. alkalmas lehet erre a
Elrrö|<

Jávor Ottó tér.

Török T.; fel kellene velllri a kapcsolatot a Szfv. Városgondnoksággal és ahol
tervezttek, fásítást azt kellene rnegcélozni,
Polányi P.; nagy fába vágnánk a fejszénket, de ha bevállaljul<, tániogatja.
Hullay Gy.; az eltiltetett fak gondozása kérdéses.
Gergely E.; lra nrirrdenki egyetért ő is segít a nregvalósításban.
ElnÖk; mivel városi közteriileten valósítarránk meg a mérnök parkot, vagy a fásítást a
Városgottdnokság lenne a gonclozója , ezí el keIl érni.
A l<érdésrőlnern szliletett döntés, aíérnára vissza kell térni,
2. A

26612013. sz. kormányrenclelet móclosításának véleményezése

Elnök;

a

szabályozás nródosítására volratkozó 2011.

évi tervezetet kiktildte az

í_ilés

javasolta, hogy a kamara által kezelí,
több kornányrendeletben szabályozott jogosultságokat egy kornlányrencleletben és egységes
elvek szerint l<ell kezeIrri, Most sern ebben azirányban törlénrrek az előkésziiletek.
TÖrÖk T.; Írásban is megadta, nlegisInétli, hogy a Vizkészletgazdálkodás tervezői szakteriileten
a hidrogeológus nlérnök végzettség felvéteIe sziikséges, rnert pl. a kLrtak iigyében ők a
hozzáéríők. Forttos, hogy a Yízgyűjtőgazdálkodási tervezést is jogosLrltsághoz kössék. A
nreghivÓ.jával

v

egyi-itt, kérte a véleményeket.Már többször

izgazdál kodás i szakórtői

.j

ogosu ltság i lyen részletes fel bontása érte l nletlerl.

Hul|aY GY.;.javasolja, hogy a tervezésltez hasonlóatt háronr szakterületi bontás legyen.
Klein P.; lrol vannak a geodéziaijogosultságok?
ElnÖk; Ő is ezt lriálryolta, miért neIn egy összeíbglaló kormányrerrdeletet akarunk kiadni.
Titkár; a Inár beérkezett és nrég egy-két nap alatt beérkező véleményeket is figyelenrbe véve
összeszerkeszti a _javas latot és körbekí.i d.i iik vé leményezésre.
l

3. Tagsági, jogosultsági ügyek
Kérelem

Javaslat

Tausz Marcel|

tagfelvéteI

tagf-elvétel

Bojsza Adám

tagfelvétel

tagfelvétel

K|ujber Péter

tagfelvétel

tagfelvétel

3

kola csaba

tagfelvétel

tagl'elvétel

34l20l9. (10.07.) számú Elnökségi Határozat

A kérelnlezők tagfelvételétazElnökség

5 fő igen, 0 fő neIn, 0 fö tartózkodás rnellett elfogaclta,
nlivel a törvényben eIőírt feltételeknek negfelelnek.

A beérkezetttervezői gyakornoki kérelmet áttekintve az elnökség a következő véleményt adta:
kamarai száln

Név

I(ért

Vélemény

jogosultság
07-01409

Bojsza Adám

V

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-01406

Blaskovics viktor

HI-V

kola csaba

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-01411

KE-VV,Hl-V

SzakInai gyakorlat nregfe lelő

4. Egyebek

A kÖvetkező elrrökségi iilés időpontja november
13-án pénteken l7 órakor lesz.

,J,b.[Lqú
Pálfihé Nagy

NÍária

irodavezető

|
\
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ű(r",EtÍ,!

Ktrmánovics György
titkár

4

I

., az

évzárő elrrökségi ülés és vacsora

