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Dr, SzePes András ElnÖk Úrr (továbbiakban EInök) köszörrtötte az i.ilés résztvevóit. Grinrm Viktor
elfoglaltságára hivatkozva jelezíe a távolnraradását. Az Elnök bejelelttette, hogy az elnökségi ülés
határozatképes.

1. Az ElnÖk tájékoztatása az előző elnökségi értekezlet óta történtekről:

A TerÜleti ElnÖkÖk FÓruma (TEF) és az MMK Atapszabály Előkészítő Bizottság
(AEB) tevékenysége
A két bizottság munkája annyiban van kapcsolatban, hogy a TEF üléseken az AEB
1Ylkájáról kapott tájékoztatásokat is tárgyaljuk. a rÉr üléseket r- z rronapos
időközönként tartjuk, az eddigi tapasztalatot;ot, t a.rnosak a megbeszélések.

E_nl"k egyik jele, hogy a munka inditásához megküldték a2019.évi Küldöttgyűlésre
el őkészített Alapszabály m ódos ítást, am i e l utas ításia került.
Létrehoáák továbbá a 2014, évben félbehagyott bizottsági munkát, újraindítva a
,,Tagozati ftnanszírozás előkészítési bizottság; tevékenysé§ét. A bizottság vezetője
Szántő Lászlő a tartószerk ezeti tagozat elnöke.
A tagozati munka ftnanszirozásához a bizottsági javaslat a tagdíjak és nyilvántarási
dfiak 5-5 ezer forinttal történő megemelésével tóremtené elő a iou"utetueveíett, e Jiiat<
10%o-a lenne, amit a tagozati munka ftnanszírozására fordítan ának. A javaslatbaá ..ufran
érintőlegesen Van indoklás, hogy miért is lenne szüksége a tagoLatoknak ezekre a
tÖbbletforrásokra. A javasolt szétosztásban a jelenlegifr'ez haónlóan alapd íjat, az
elsődleges és az összes taglétszámátis figyelembó venné-k,A bemutatott támogatás szétosztiás a tagozati létszámoktól ftiggően jelentős
aránYtalanságokat eredményeznének, a díjak megemelésének fogadtatáÜ-pedig"nagyon
is kérdéses.
FelmerÜlt atagozatok felülvizsgáIata is, mert pl. az Akusztikai, azEgészségügy i tagozat
ön ál l ó tagozatként a ki sszám ú el sődl eges tag áv al nehezen működtethető,,
Ezzel Párhuzamban az MMK részéről a megyei kamarák felülvizsgálata merült fel, a kis
kamarák létj ogosultsá gár a utalv a.
Mindezekkel az a Probléma, hogy az AEB munkájáhozaz MMK gazdasági átvilágítása
is szükséges, ez a munka azonbantovábbra sem halad.
Atagozatokflnanszírozásával kapcsolatban hozászőlások voltak, vita bontakozott ki.szigetiné Lászlő E.; az elsődleges tagozati tagság írelytelen, miért kell
megkülönböztetni?
polányi p.; fontos az elsődleges tagság, mert hol szavazez a kérdés.
Klein P.; igen, döntse el melyik aszámáraa legfontosabb,



ElnÖk; a tagozati ftnanszít,ozásnál a létszámarártyok fontosak, és ha niIrcs elsődleges
tagság az kezehetelenné teszi azt.

ElnÖk; Az AEB előkószítő mLrnkája során fontos alapkérdéseket kell, hogy
eldöntsenek:

o Milyen Alapszabály legyen, beemeljük-e a fontosabb törvényi
jelenlegi ilyen -, vagy szorítkozzunk a jogszabályokban nem

elerneket - a
szabályozott

kérdésekre.
o Flajtó Ödön szerirrt 19 alapító tag van, ttetn

így renclelkezik.
kell küldöttgyűlés. A Kam. tv. nem

o Fontos, hogy szerepeljen a 19 alapítő kanrara. Ha csak a ter|ileti karnarák a
íagai az MMK-rrak, akkor szerpeljenek a jogaik, kötelességeik.

o Az MMK -nak trem, csak a teriileti kanrarának tagiai a tagok. Szerepeljerrek-e a
tagok j ogai, köterlessége i az Alapszabályban ?

' Ki lelret katnarai íag? Pl. ELTE geológusok, térképész,.. llem rnérrröki
végzettségíi kolléga is vall, akik jogosultsággal rendelkeznek. (pI.
környezetvédelrn i szakétők.)

o A választott képviselők visszalrívhatósága Alapszabályba való.
o A ktildöttgyíilés létszáma. Jelenleg 300 fo, 2l3 terűleti katnarai és 113 tagozati

küldött.
Az Alapszabály módosításához az Elnök is küldött -az előző véleményeinket is
összefoglalva - javaslatot.
Ebben a ki-ildöttgyiilési ktildöttek számának nreghatározásárál a Bp. l<arnara tagsága
50oÁ -val szerepelne, a túlsúly csökkentése érdekében. A kiildötti helyek szétosztásáná|
]50Á -ban a tertileti katnarák, a tagozatok 25oÁ -ban részesi.iljerrek.
Az MMK általjavasolt 200 fős ktildöttgyiilési létszárnot az eddigi nregielettések alapján
(a 300 főből, rnintegy 60%) állapították rneg, r-neglelret, hogy ennek is a 60% fog
nregielenni az i.iléseken.
MÓdosítarri kellene az MMK tisztségviselőinek jelölési folyarnatát (alírások gyűjtése),
egYénijavaslatokat is lehessen tenni, pl. teriileti katnarai tárnogatással.
A tagdíjakból történő befizetésekI,e az Andor képlet szerintihez a+ 15%o -os befizetés
átmeneti időszakra lett bevezetve, aZala Megyei Mérnöki Kamara ttem is fezetibe a
többletet,
Az MMK éves költségvetése 459 rnill. Ft. A tLrdásközpont bevétele B0 rnill. Ft, de ezzel
PárlruzamosaIt a Kht. gyakorlatilag nregszütrésközeli lrelyzetben van. A költségvetés
tartalmaz,za a kiskarnarák tárriogatását, rre így legyen, lrallem járlon bizonyos kalnarai
létszárn alatí.

- Az BlnÖk felkérésére Karászi Gáspár tájékoztatott az FEB munkájáról.
EgY iilésí-ik volt, ezeIr áttekintették a kamara I-III negyeclévi gazdasáei eseményeit.
Ellenőrizték a Miniszterlnökségi tánlogatás felhasználásával kapcsolatos könyvólési
tételeket, azol< elkülönítése megtörténik. Az MSZT -szabvárty online elérés kdltségei
felrleriilrrek, a használat a gyakorlatbarr hol tart?
A kamarának nincs ,,Beszerzési szabályzata", ezéll kéri, hogy egyezíeíeíí iclőponban az
Elnökkel tekintsék át az alkalmazott folyarnatot.
ElnÖk; a szabványok online elérlretősége érclekében több inforrrratikai céget
megkeresett, lnost ígéret, progranrozási nrunlra vatt folyamatbatt a jó nregoldáúa.
Rernélhetően egy-két héten beliil lesz Inegoldás.

2. Kamrai bál2020.

A hírlevélben, a honlapon a bál rneghirdetésére kerí.ilt.
Váryuk a jelentkezéseket és nlindenki segítségét a jelerrtkezésekhez. Az étel választék
istnett, a trrűtsor is kiválasztásra ker|ilt. Az AVANTI zenekar fog játszani és két míisor
lesz, egy nlesemondó és egy népi eredetűr tálrcokat bernutató egyiittes szerepel.
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4.

EgYeztetésre kertilt a vendég meglrívotti kör, Ennek értelmében a három szomszédos
kamara, az MMK elttöke, a Székesfellérvár város polgármestere, a Fejér Megyei
kÖzgYÍilés elnöke, a KIK elnöke, azEpítészkarnara lesz vendégként lrivataos a bálba.
MiLrtán az Elnök elmondta, hogy a Veszprétn Megyei Kanlara éverrként 1 rnill. Ft.
kÖltséggel szervezi a bált, vita kerekeclett arról, |1ggy az egyébként tnár egyezíetett
belépőd í j akat rnódosítsuk.
Hozzászőltak, Polányi P., Török T., Klein P., Szigetiné Lászlő E., Hullay Gy. A vita
eredménYeként aZ Elnök összegző javaslatát, anli mintegy 600 "pt kamarai
h o zzái ár ul ást, 
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. 35 év alatti kanlarai regisztráItnak és párjának 6.000 Ft
legyen a belépési díj, egyhangút szavazással elfogadták.

Továbbképzések
A továbbkéPzések rendbett folytatódnak, Továbbra is gyakori, hogy nem jelzik a
kollégák, ha bár .jelentkeztek, de nem tLrdrrak részt venrri a képzéseken. pI. a
dunaújvárosi épilletgépész képzésen l l fő nem jelent meg, cle jeientkezés nélktil
rnegielent 10 fŐ. F,z Így szerencséserr alakult, cle továbbra is keraes hogyarr ériiik el,
hogY időben éftes|iljtink róla, ha valaki nem tud eljönni a továbbképzésre.

Tagsági, jogosultsági ügyek

Kérelem Javaslat

Kiss Attila tagfelvétel tagfelvétel

Hargitai Orsolya tagfelvétel tagfelvétel

pinczés Imre tagfelvétel tagfelvétel

3512019. (í| 1 1.) számú Elnökségi Határozat
A kérelmezők tagfelvételét az Elnökség 7 fő igen,0 fiö nem, 0 fő tartőzkodás mellett elfogadta,
mivel a törvényben előírt feltételeknek megfelelnek.

A beérkezetttervezői gyakornokÍ kérelmet áttekintve az elnökség a következő véleményt adta:

kamarai szátn Név Kéfi
jogosultság

Vélemény

07-0097 Németh kálmán EN-VI Szakmai gyakorlat megfelelő
07-01310 kollár Tamás EN-ME Szakmai gyakorlat megfelelő
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PálfinBNagy Mária

irodavezetó titkár


