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2019. 05. 03.

Minden évben nagy kihívás az előző évről készítendő beszámoló összeállítása. Ez igaz akkor
is, ha viszonylag „csendesebb” időszakról kell számot adni, de legalább annyira igaz, ha sok
minden történt az adott időszakban. Most ez utóbbi – talán kellemesebb – feladat előtt állunk, amikor is inkább eseménydús évről kell számot adnunk.
Most is arra törekszünk, hogy az elnökség beszámolója mellett minden választott tisztségviselő véleménye megjelenjen. Így a beszámoló adott részén megjelennek majd a beküldött
személyes számvetések is.
A beszámolónkban az évek során kialakult szerkezetben tárgyaljuk kamaránk tevékenységét.
1.)

ADATAINK

Taglétszámunk alakulását befolyásolják az életkori változások, a munkavállalók esetleges költözései, de legnagyobb mértékben még mindig a befizetések elmaradása miatti eljárások.
Hiába küldünk ki az év elején többször is hírleveleket, melyekben tájékoztatást adunk a kötelezettségekről, még mindig sok az elmaradás. Még mindig elég sokan tévesztik el, hogy melyik kötelezettségnek melyik kamara felé kell eleget tenni (itt különösen az iparkamarai díjjal
van keveredés). De elég gyakori probléma az is, hogy a Kollégák nem mindig jelentik be az
adatváltozásokat, így a régi címre küldött levelek nem is találhatnak célba.
A kedvezőbb irány a növekedés, azaz az új belépők, illetve a már tag Kollégák átsorolása valamely új jogosultság megszerzése révén.
Létszám helyzetünk változása a ciklusban:
TagKorlátolétszám Teljes jogkörű
zott
(szüneteltetervezői
tervezői
tők)

Szakértői

Műszaki
ellenőr *

Felelős
műszaki
vezető *

Jogosultság
nélküli
tagok

jogosultsággal rendelkezik
2016. 02. 29.

692 (+72)

315

43

176

171+249

212+528

217

2017. 01. 20.

699 (+81)

268

n.a.

161

182+247

218+535

178

2018. 03. 11.

736

336

35

171

194+248

233+518

191

2019. 01. 01.

738

348

18

121

199+257

238+540

195

*kamarai tag+nem kamarai tag

A számok értelmezésekor figyeljünk arra, hogy sok Kolléga többféle jogosultsággal is rendelkezik. Az
adatok tartalmazzák a technikusokat is. Továbbá vannak olyan jogosultságok, melyhez nem tartozik
kötelezően kamarai tagság. Ezért a sorok adatai nem összegezhetőek egyszerű összeadással.

A nyilvántartottak száma szintén 02. 28-i adat szerint 593 fő.
Érdekességként említjük, regisztrációs sorszámunk kamarai tagoknál elérte az 1379-et, a
nyilvántartottaknál az 52001-et (50001 az induló szám). A létszám és a sorszám adat különbsége arra mutat, sokan megfordultak már korábban szervezetünkben. A nagy eltérésben szerepet játszottak a törlések, a jogosultságok visszaadása és az elköltözések, valamint sajnos az
elhalálozások.
A törlések egyrészt a díjak fizetésének, másrészt a továbbképzési kötelezettségek teljesítésének elmaradásából származnak. Szólnunk kell a díjfizetési morálról. Az elmúlt években je2/24
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lentős tagdíjemelés nem volt, ennek ellenére rendszeresen panaszkodnak egyesek ennek
mértékéről. Nincs adatunk arról, hány nem-fizető kolléga vállalt ilyen szituációban tervezői
vagy szakértői munkát, de Ők szabálysértést követhettek el. Mindig javasoltuk, javasoljuk
azon kollégáknak, akik az adott időszakban nem rendelkeznek megrendeléssel, ne a fizetés
elmaradásával reagáljanak erre, hanem használják ki a jogosultság használatának szüneteltetését.
A törlésekkel kapcsolatos adatok:
Kamarai tagok
2016

2017

tagdíj elmaradás

3 fő

4 fő

3 fő

saját kérésre

2 fő

5 fő

3 fő

5 fő

9 fő

6 fő

Összesen

2018

Nyilvántartottak
2016

2017

díj elmaradás

4 fő

9 fő

9 fő

továbbképzés/beszámoló
elmaradása

4 fő

8 fő

17 fő

saját kérésre

3 fő

1 fő

1 fő

8 fő

18 fő

27 fő

Összesen

2018

Nézzük meg a tagsági nyilvántartásunkat más szempontból is! Ha a szakmacsoportok szerint
kérdezzük le az adatokat, akkor 1166 főt kapunk válaszként.
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Tagozat

Összes

Akusztikai

3

Elsődleges
1

Anyagmozgató, Építőgép és Felvonó

49

28

Egészségügyi-műszaki

4

2

Elektrotechnikai és Épületvillamossági

99

75

Energetikai

100

26

Építési

106

55

Épületgépészeti

117

92

Erdőmérnöki, faipar és agrárműszaki

6

4

Gáz- és Olajipari

28

8

Geodéziai és Geoinformatikai

78

76

Geotechnikai

29

7

Gépészeti

64

41

Hírközlési és Informatikai

29

17

Környezetvédelmi

73

47

Közlekedési

89

65

Munkabiztonsági

46

39

Szilárdásvány-bányászati

6

2

Tartószerkezeti

106

76

Tűzvédelmi

15

9

Vegyészmérnöki

10

6

A következőekben szólunk a területi kamara hatósági-szakmai
jellegű munkájáról és az egyéb
tevékenységünkről (érdekvédelem, továbbképzés). Bár mindkét
feladatkört jogszabályok és/vagy
belső szabályozások határozzák
meg, mégis igen
fontos a végrehajtás során az
emberi tényezők
figyelembe vétele.
2.)

AZ
IRODA

Az iroda működésére, az ott dol95
62
gozók munkájára,
Vízgazdálkodási- és Vízépítési
emberi hozzáálláössz
1152
738
sára az elmúlt
évben sem volt semmilyen panasz, sokkal inkább dicséret. A két kolléganő jó munkamegosztásban végzi a feladatot:
Pálfiné Nagy Mária a kamarai tagok ügyintézését, és mellette a könyvelést,
Fürészné Rácz Andrea a nyilvántartottak ügyintését.
A két fő feladat között olyan a kapcsolat, hogy bármikor képesek egymást helyettesíteni. Ez
érvényes a pénzügyi feladatokra is, kivétel természetese a könyvelés.
A teljes irodai munkát a titkár irányítja, fogja össze. A legfontosabb minőségi jellemző, hogy
a jogszabályi változások ellenére tudják tartani az igen szoros határidőket. Ennek kapcsán
szólni kell a tavaly hatályba lépett, az általános közigazgatási rendtartásról szóló (ÁKR) 2016.
évi CL. törvény és az elektronikus ügyintézésről (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés
részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet.).
Az ÁKR 2018. jan. 1-i hatályba lépése óta azokban az esetekben, amikor a jogosultsági kérelem elbírálásához minden információ rendelkezésre áll és nincs ellenérdekű ügyfél, sommás
eljárásban 8 napon belül kell a döntést meghozni. Az ettől eltérő esetekben függő hatályú
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döntést (általában végzés) kell kiadni, aminek a leghosszabb időtartama 60 nap lehet, vagyis
ez a maximális elintézési időtartama az ilyen ügyeknek.
A műszaki ellenőri és a műszaki vezetői kérelmek esetében nagyrészt sommás eljárásban
döntést lehet hozni, de a tervező-szakértő kérelmeknél gyakoribb a függő hatályú eljárás alkalmazása.
A hatósági munkájukat a jogosultságok véleményezése terén igen hatékonyan támogatják a
szakcsoportok. Esetükben különösen jellemző, hogy ezt gyakran csak elektronikus szavazással lehet biztosítani. Ez érvényes az elnökségen belüli munkára is azon esetekben, amikor
gyorsan kell döntést hozni 1-1 kérdésben. A mérnöki jogosultságok intézésben meghatározó
a havonkénti elnökségi ülések rendje. Az ügyintézés idejét néha túlzottan is meghosszabbítja
az, ha a kérelmet el kell küldenünk tagozati minősítésre, vagy diploma egyenértékűség vizsgálatra. Itt már gyakori a hosszabb ügyintézés. Bevált az a gyakorlat, hogy azokon a szakcsoport hiányában a szomszédos kamarák csoportjait (Veszprém, Szekszárd) kérjük fel a minősítésre.
A MűE/FMV kérelmek intézése ilyen tekintetben egyszerűbb, mivel ezek titkári döntéssel záródnak, így nincs semmi akadálya a gyors elintézésnek. Náluk sokkal több gondot okoz a nem
egyértelmű jogszabályi környezet, melynek feloldásában sajnos nem nagyon kapunk segítséget (pl. kormányhivatalok).
A tervezői és szakértői jogosultságok elbírálásának kérdése az, ahol a legnagyobb szükségük
van az ezzel foglalkozóknak az empátia képességére, hisz közvetve emberi sorsokra is lehet
kihatása a döntésnek. Bár terjed az elektronikus ügyintézés, mégis néha célszerűbb ebben a
kérdésben – különösen a kérelmezők gyakorlatával kapcsolatban – a személyes találkozás.
Sokkal könnyebben fogadják el a mg kedvezőtlen döntést ilyen esetekben.
A hatósági felügyeletünket ellátó MMK az első félévben megadott mintavétel szerint, elintézett határozatokat kért be tőlünk, a visszajelzés szerint az intézkedéseinket jogszerűnek ítélték. A hatósági eljárásokban a tárgyévben nem volt fellebbezés.
Kamaránkban az elektronikus ügyintézés már az előző években megkezdődött, de a hivatkozott szabályozások szerinti alkalmazása 2018. évtől kötelező.
Az év elejétől van lehetőség a kérelmeket elektronikusan e-papíron keresztül is beadni. Aki
nem így adja be a kérelmét (postai, v. e-mail küldemény) őket is nyilatkoztatjuk a kérelem
nyomtatványban, hogy van-e ügyfélkapujuk és kérik-e az elektronikus ügyintézést. Akinél lehetséges, a döntéseket a kormányzati portálon keresztül elektronikusan kézbesítjük az ügyfeleknek. A kérelmek beadását vizsgálva, ma még nem jellemző, hogy e-papíron keresztül
elektronikusan adnák be a kérelmeket. Összességében az e-mail küldemények vannak túlsúlyban, de még a postai küldeményként is gyakran adnak be kérelmeket a kollégák.
Az iroda működésének legfontosabb alapelve, hogy mindig a Kollégák vannak a központban.
Épp ezért – bár létezik meghirdetett ügyfélfogadási rend – de akkor is nyitottak vagyunk a
kérések teljesítésére, ha valaki eltérő időpontban szeretné ügyét intézni.
Az iroda működését jól jellemzik az alábbi számok is:
Típus
Általános levelezés (LEV)

2016
91

2017
104

2018
40

Épületenergetikai tanúsító (TÉ)

7

1

5

Etikai-fegyelmi ügyek (EFÜ)

1

2

1

Felelős műszaki vezető (MV)

51

52

75
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Hatósági bizonyítvány (HTB)

111

46

52

Műszaki ellenőr (ME)

32

36

36

Szakértői egyéb (SZE)

7

10

5

Szakértői kérelem (SZ)

4

1

1

42

39

29

Tagsági ügyek (TAG)

5

6

16

Tervezői kérelem (TV)

17

26

28

2

1

1

370

324

289

Tagfelvételi kérelem (TG)

Támogatási pályázat
Összesen

Az adatok az évek során nagyságrendjükben nem térnek el, kivéve a hatósági bizonyítványt
kérők száma. Feltehetőleg egyre több alkalommal fogadják már el az mmk.hu lekérdezés
eredményét, mint közhiteles adatot.
Fontos kérdés az adminisztráció terén, hogy a nyilvántartás naprakész és teljes legyen. Az
adatokat a központi nyilvántartó rendszerben tároljuk, nem vezetünk saját külön adattárat.
A rendszerben tárolt adatok naprakészségét munkatársaink csak olyan mértékben tudják garantálni, amilyen mértékben azt a kollégák bejelentik. A növekvő elektronikus ügyintézés
remélhetőleg e téren is javulást fog jelenteni.
Fontos szolgáltatásként működtetjük továbbra is a Kollégák kiértesítését a lejáró jogosultságaikról, ezzel próbálva megelőzni a kellemetlen meglepetést a határidő bekövetkeztekor.

3.)

A SZAKCSOPORTOKRÓL

A szakmai munka legfontosabb színtere a szakcsoport. Kiemelt szerepük van a minősítési
munkában, valamint a továbbképzés terén. Az utóbbi időben ismét fellángolt a vita, a területnek vannak szakcsoportjai vagy a tagozatoknak megyei csoportjai. Ez részben formai kérdés, mindig is a tagozat fogja meghatározni a szakmaiságot, és mindig is a területi kamaránk
fogja támogatni a csoportok működését.
Ki kell emelni a meglévő csoportok munkájában azt a minősítési tevékenységet, amivel a jogosultsági kérelmek elbírálását segítik. Itt talán még azzal lehetne erősíteni, ha az új kérelmezőkkel sikerülne személyesen is egyeztetni a minősítés során.
Sajnos továbbra is egy helyben áll az újabb csoportok megalakításának szándéka, bár az elnökségen belül erre külön felelőst is kijelöltünk. Van olyan tagozat, pontosabban tagozati
csoport, amelyik megadná ehhez a támogatást, csak élni kellene ezzel a lehetőséggel. Így célszerű lenne létrehozni az építési szakcsoportot, a munkabiztonsági és anyagmozgatási vegyes szakcsoport. Ide lehetne még sorolni a gépészeti szakterületet is, és talán velük együtt a
gáz- és olajipari kollégákat is. Véglegesíteni kellene a tartószerkezeti és a geotechnikai szakterületek összefogását, miként a hírközlési csoportnak is jó lenne megtalálni a helyét.
Szólni kell még egy jelenségről. Az MMK az elmúlt években törekedett arra, hogy a MTESZ
utódszervezeteivel minél szorosabb kapcsolatot alakítson ki, hisz ugyanazon mérnöki közösségek állnak nagyrészt a tagozatok (szakcsoportok) és azok mögött. Ez a folyamat területi
szinten talán még korábban indult, mint az országos kezdeményezés. Ebből adódóan az
egyes területi egyesületi csoportok és az azonos szakterületi szakcsoportok között általában
együttműködés volt és van jelenleg is.
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Az elmúlt évben – bár a lehetőség fennállt volna – csak egy szakcsoport tudott vagy akart élni a szakmai kirándulás szervezésével. Ezt a jó kezdeményezést fel kellene karolni a továbbiakban, mert együtt töltött nap sok hasznot hozhat a szakmai és emberi kapcsolatok fejlesztésében.
4.)

A TOVÁBBKÉPZÉSRŐL

A korábban kialakult rend szerint a területi kamaránk a beérkező támogatás döntő részét a
továbbképzés során hasznosította. Ennek volt az a vonzata, hogy 2018-ban már nemcsak a
tervező/szakértő tagjainknak, hanem a nálunk nyilvántartott kollégáknak is (műszaki ellenőrök és felelős műszak vezetők) ingyenessé tudtuk tenni a képzéseket.
Emellett már a meghirdetéskor jelezzük, hogy ez nemcsak a tervező és szakértő jogosultaknak szól, hanem minden kollégának hasznos lehet. Talán emiatt is alakul egy olyan szokás,
hogy akik több szakterületen is tevékenykednek, az év során több továbbképzést is látogattak.
Amivel még foglalkoznunk kell a következőekben, az a megjelenési fegyelem. Talán épp az
ingyenességből adódik, hogy többen a regisztrációjuk ellenére nem jelennek meg a képzésen. Ez kamaránkat anyagilag is hátrányosan érinti, de erkölcsileg is kifogásolható. Különösen, hogy a lemondás egy telefonnal vagy e-mail üzenettel megoldható még időben.
Évente változó létszámban vesznek részt kollégáink az általunk szervezett képzéseken. Arról
nincs statisztikánk, hogy hányan teljesítik ezt a kötelezettséget más megyék képzésein. Igazából – mivel a lekérdezés e téren a nyilvántartó rendszerben nem tökéletes – majd csak a
jogosultságok hosszabbításakor derülnek ki a problémák.
Rendszeresen felhívjuk a figyelmet, hogy a szakmai továbbképzés évenkénti elvégzése kötelező, ezek elmulasztása végül a jogosultság gyakorlásának megtiltásával jár
A következő táblázatban az is látszik, egyes szakterületek esetében van lehetőség olyan tematika választására, melyek más szakterületi kollégák továbbképzésére is alkalmas. Ezt minden évben az érintett szakmai tagozatok határozzák meg egyedileg.
2017
2017
2018
2017
szakmai továbbképzés
2016 tervező/ MűE/FMV tervező/ MűE/FMV
szakértő
szakértő
Elektrotechnikai és Épületvillamossági
74
45
47
60
69
Energetikai
41
16
Építési
61
252
219
Épületgépészeti
55
54
50
56
59
*
Geodéziai és Geoinformatikai
100
58
54+27
Környezetvédelmi
26
nem volt képzés
Közlekedési
68
43
78
36
42
Tartószerkezeti
57
61
63
Geotechnikai
**
Vízgazdálkodási- és Vízépítési
50
41
42
39+7
34
össz 471 fő 315 fő
491 fő
317 fő
337 fő
* GISopen konferencia
** FAVA konferencia
Az adatok értelmezéséhez még hozzátartozik az is, hogy sok Kolléga rendelkezik tervezői/szakértői jogosultság mellett műszaki ellenőri és/vagy felelős műszaki vezetői jogosult7/24
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sággal is. Esetükben aszerint soroltunk, hogy melyik képzésen vettek részt. Másrészt a két
szakmai konferencia kamarai elismertetésében részt vettünk, ezért tudtuk az ottani teljesítést beszámítani.
5.)

NYILVÁNOSSÁGRÓL

A kamarai honlap működtetése, karbantartása a mai informatikai környezetben alapvető
eleme a nyilvánosságnak. Az oldalak látogatottsága is tanúskodik arról, hogy a Kollégák látogatják rendszeresen. Természetesen vannak keresettebb oldalak, mint pl. a Kapcsolat (26136
találat), a Továbbképzés (6850 találat), Kötelező felelősségbiztosítás (5099), Küldöttgyűlés
(3510), Adatvédelmi tisztségviselő (3500), a Kamarai díjak (1850), Kamarai Bál (6369), stb.
A Hírlevél szolgáltatás is elfogadott/elvárt kategória. Itt is megfigyelhető azonban, hogy sokan nem is nézik meg ezeket, csak később reklamálnak egyes dolgokról, mondván: nem tudtak róla. Ha csak a legutolsó 6 Hírlevél statisztikáját nézzük, azok megnyitási aránya: 55-52- 51-59-56-67 %. Az utolsó adat különösen kirívó – bár a legmagasabb –, mert abban közöltük
mindenkivel személyre szabottan az idei díjfizetési kötelezettségeiket.
A szakcsoportok honlapjait egy csoport szerkeszti saját maga, a többiek még nem foglalkoznak ezzel a feladattal. Ezen változtatni kell, mert ez egy igen fontos fórum lehetne a csoportokon belül.
Talán ide sorolható kérdés a társzervezetek, önkormányzatok és hivatalok tájékoztatása is.
Ezen belül a legjobb kapcsolatunk Székesfehérvár MJV Önkormányzatával van, ahol általában
nyitottak az egyeztetésre. De igen jó a kapcsolat a Járási Kormányhivatalokkal is, ami különösen a továbbképzésben jelent sokat.
A társszervezetek közül az építészekkel továbbra is van kapcsolatunk, különösen a kettős tagokon keresztül. A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával való kapcsolatunk az elmúlt
évben mélyponton volt, ami sajnálatos. Ebben azonban úgy érezzük, nem rajtunk van a felelősség. Az élesebb ellentmondás a Megyei Építőipari Nívódíj kapcsán lépett fel, ami emiatt
nem is működik már második éve. Ugyanakkor kifejezetten jó kapcsolat alakult ki a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamarával, akik még az oktatótermet is rendelkezésünkre bocsátották az építési képzéskor.
A nyilvánosság, a kamarai szolgáltatás és a szórakoztatás különös keveréke az évenként megrendezett Kamarai bál is. Ebben kedvező fogadtatásra talált az a bővítés, hogy a résztvevők
körét a nyilvántartottak csoportjára is kiterjesztettük.
A 2018-as év egy különlegessége volt a Budapesten megrendezett Építőmérnök 200 konferencia és kiállítás. Ez utóbbi anyagát felajánlották a megyei kamarák részére is. Mi is éltünk a
lehetőséggel, és még november során szerveztük meg az egy hetes bemutatót a Városháztéren. Jó visszhangja volt a szépen összeállított plakátoknak. Külön is köszönet mindazoknak,
akik sokat tettek a rendezés terén.
6.)

AZ ELNÖKSÉG MUNKÁJÁRÓL

Az „új” összetételű kamarai vezetés (elnökség és bizottságok) első teljes éve volt 2018. A feladatok megosztásáról az Elnökség minden tagjával személyes megbeszélést folytattunk,
aminek során kialakult mindenkinek egy reális, személyre szabott tevékenységi kör lehetősége. Ez az elmúlt időszakban több-kevesebb sikerrel működött.
Adott volt Klein Pál alelnök feladata. Az általános helyettesítési kérdéseken túl a Dunaújváros és környékén felmerülő feladatok során a kamaránkat képviselete. Ez határozott lendüle8/24
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tet eredményezett, már rövid idő után látszottak az eredmények is, különösen a Járási Hivatal és az Egyetem esetében. Külön ki kell hangsúlyozni esetében azt a nehezítő körülményt,
hogy egy multi cégnél való munkaviszonya mellett kellett mindezt megoldania. Jól sikerült 11 rendezvényre a mozgósítás, illetve jó eredményei vannak a vélemények összegyűjtésében
is.
Gergely Edit kapott megbízást az elnökhelyettesi posztra. Ez részben az esetleges távollétekkor fontos, de önálló feladatként került megfogalmazásra az ifjúsággal kapcsolatos témák
gondozása is. E téren gyorsan kialakult a kapcsolata két műszaki felsőoktatási intézménnyel,
részt vett azok rendezvényein is. Sajnálatos módon 2018-ban oly mértékben leterhelte Őt a
szakmai tevékenysége, hogy nem tudott megbirkózni e kettős feladattal, emiatt lemondott
az elnökségi tagságáról. Helyettesítésére a 2019. évi Küldöttgyűlésen tartanuk majd választást. A szakcsoporti munkáját viszont sikeresen folytatja, aminek eredményeként 2018-ban
ismét megválasztották erre a feladatra.
Polányi Péter a szakcsoporti munka segítését vállalta fel, de eddig ezen a téren még nem
történt változás sem 2017-ben, sem 2018-ban. Ötletgazdája és egyik szervezője volt a Szakleves-2017 rendezvénynek, de sajnos a folytatás már nem sikerült 2018-ban.
Szigetiné László Erika az MMK Etikai-Fegyelmi Bizottságának is tagja, valamint szakcsoportvezető is. Az elmúlt évben sikerült rendezni a régi adóságot, megtörtént a két szakterület –
elektrotechnika és energetika – legális összeolvadása szakcsoporti szinten, majd ezt követően a csoport új vezetésének megválasztása is, melynek továbbra is Ő lett a vezetője. Igen jó
eredményei vannak a minősítések szakértői véleményezésében, illetve a szakterületi továbbképzések tematikáinak összeállításában és a lebonyolítás szervezésében.
Téglás Zoltán részben a dunaújvárosi kapcsolatokért felel, másrészt szakcsoportvezető is.
Sajnos egyéni és munkahelyi gondjai miatt elég rendszertelenül tud részt venni a munkában.
Igyekszik távolléte esetén is írásban reagálni az Őt érintő témákban. Ő is végzi a szakterületi
továbbképzések tematikáinak összeállítását és a lebonyolítás szervezését Rendeznie kell az
idei évben a szakcsoporti tisztújítás feladatát.
Török Tibor rendszeresen képviseli szervezetünket a városi önkormányzat Gazdasági szakbizottságában. Erről már tartott tájékoztatást is az elnökség részére.
Az Elnökség egyes tagjainak beszámolója, (ön)értékelése az 1. sz. mellékletben találhatók
meg.
A Felügyelő Bizottság munkáját a megszokott rendszerességgel végzi, hasznos tanácsaikkal
segítik elsődlegesen a gazdálkodás és a könyvelés feladatát. Kisebb válság alakult ki az elnöki
feladat körül, miután Sótér Árpád munkahelyi leterhelése oly mértékben megnőtt, hogy kezdeményezte új elnök választását saját soraikon belül. Remélhetően ez még a tavasz során
megoldódik. Értékelésüket ezen beszámoló után maguk adják közre.
Az Etikai-Fegyelmi Bizottságnak túl nagy terhelése nem volt. Munkájukról önállóan számolnak majd be.
Meglévő szakcsoportjaink változó élénkséggel működnek. Hatékonyan segítik a minősítési
munkát, közreműködnek a továbbképzések szervezésében. Már régóta kezdeményezzük,
hogy egyes szakcsoportok bővítsék ki hatóterületüket, és vonjanak be rokon-szakterületeket.
Ebben okvetlenül előre kell lépni, hogy minden kollégának legyen lehetősége legalább egy
szakmai közösséghez tartozni.
A szakcsoportok tevékenységét azok vezetői mutatják be az 2. sz. mellékletben.
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A GAZDÁLKODÁSRÓL

A korábbi Küldöttgyűlésen elfogadott éves gazdasági tervünk „mínuszos” volt. Ezt tudatosan
vállaltuk fel, miután tisztában voltunk a költségvetési tartalékaink igen stabil hátterével. Azaz
céljaink elérése érdekében vállaltuk fel ezt a helyzetet. Igaz, akkor már tudhattuk, hogy a
Miniszterelnökség kamarákat támogató programja folytatódni fog. Viszonylag korán meg is
történt a szerződéskötés a támogatás 5 millió Ft-jára. A felhasználás kapcsán a már kialakult
gyakorlat szerint a kötelező továbbképzés támogatása volt a kiemelt cél, így lehetővé tudtuk
tenni minden, a megyénkben regisztrált érintett számára az ingyenes képzési részvételt. Ez
most már oly kedvezően alakult, hogy egyre többen jönnek el több továbbképzésre is.
A támogatási keret másik részét a szervezők díjazása mellett az irodai számítógépek korszerűbbre cserélésére is fordítottuk. A támogatás szerződés értelmében a támogatáshoz kapcsolódó bevételt is fel kell használni az adott éven belül olyan célokra, melyek megegyeznek
a pályázati célokra. Ilyen bevétel akkor képződik, amikor megyénken kívüli kollégák is eljönnek a képzéseinkre, ami nem kis létszámot jelentett tavaly sem. Az elveknek megfelelően
úgy döntöttünk, hogy minden bizottsági tagnak beszerzünk tartós használatra 1-1 darab
tabletet, melyekkel a munkájuk során kiválthatják a felesleges nyomtatásokat, illetve folyamatosan használhatják internet célokra is.
Az elmúlt évben szükségessé vált az iroda klímatizálásának felújítása is. Az un. fan-coil eszközök az épülettel egyidősek voltak, a folyamatos használat során fizikailag elavultak. Zajszintjük – méréssel igazolva – messze túllépte az irodákra ajánlott értéket. Pályázat során – a kiértékelésbe bevonva szakembert is – döntöttünk a cseréről. Ennek kedvező hatását már az elmúlt télen is érzékeltük, hiszen ezek az új készülékek szinte zajmentesek.
Az elmúlt évben banki szolgáltatót is váltottunk. Ennek oka elsődlegesen az volt, hogy a korábbi bank nem tudott olyan kedvező, de ugyanakkor biztonságos befektetési lehetőséget
ajánlani, amivel a tartalékunk értékét meg tudnánk őrizni. Több banknál is jártunk érdeklődni, míg végül az ERSTE Bank ajánlata lett a legjobb. Ennek megfelelően átvittünk minden
szolgáltatást oda. A tagok viszonylag gyorsan megszokták a változást, amiért végül 2019 elején végleg lezártunk és megszűntettük a régi bankszámlánkat.
Az éves kiadások között mindenképp szólni kell a személyi bérek és az iroda működési költségének alakulásáról. A két kolléganő és a titkár bérezése a hasonló szervezetek költségeihez
képest szerénynek mondhatók. A cafeteria költségeket nem változtattuk már egy ideje, 8000
Ft/fő/hó. Igaz, jelentősebben változott az irodai rezsiköltség.
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Áttekintően az év eredményeit a következő táblázatban foglaljuk össze. (Az adatok részletes
bemutatását a 2018. évi gazdasági beszámoló tartalmazza.)
Adatok ezer Ft-ban

2017

2018

Terv

Tény

Terv

Tény

32.483

35.529

34.911 35.309

Egyéb bevétel

100

5.062

100

0

Támogatás

250

0

5.000

4.967

Pénzügyi műveletek

250

480

250

101

33.083

41.071

40.261 40.377

Személyi jellegű**

16.620

16.826

17.420 15.499

Anyag jellegű***

18.318

19.625

20.633 21.224

Értékcsökkenés

1.500

1.274

1.000

2.522

600

361

800

1.085

Összesen

37.038

38.086

EREDMÉNY

-3.955

2.985

Bevétel
Közhasznú bevétel*

Összesen
Ráfordítások

Egyéb****

* tagdíj, továbbképzés, mérnökbál
** Kifizetések járulékokkal

39. 853 40.330
408

47

*** MMK, posta, irodaszer stb.
**** Szakcsop. támogatások

A 2018. évi gazdasági beszámolót a Felügyelő Bizottság megtárgyalta. Véleményüket külön
jelentésben adják közre.
Hasonlóképp külön jelentésben foglalkozik az Etikai-Fegyelmi Bizottság is a területi kamara
elmúlt időszakának értékelésével.
8.)

JAVASLATOK



Továbbra is rendszeres beszámoltatásokkal kell követni az elnökségi tisztségviselők önálló, nevesített feladatainak ellátását. Növelni kell szerepüket, tekintélyüket. A 2019-es
évre el kellene elérni azt a kitűzött célt, hogy un. ügydöntő elnökségből aktív, ügyintéző
elnökség jöjjön létre.



A szakcsoporti élet frissítését akár a szakcsoporti vezetések megújításával, de mindenképpen el kell érni, mert csak ezáltal lehet vonzó a kamarai élet a fiatal szakemberek
számára. Mindezzel felkészíthetjük a következő tisztújításra a lehetséges jelölteket.



Ki kell használni a szakmai tanulmányi utak adta lehetőségeket. Egy-egy ilyen út a szakmai célok mellett a kollégák egymás közti ismerkedését is elősegítheti.
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Nem lehetünk elégedettek az önkormányzati és a hatósági kapcsolatokkal, rendszeressé
kellene tenni a felek kölcsönös tájékoztatásának fórumát. Ugyanez érvényes a sajtókapcsolatok fejlesztésére is.

Kérem, a Küldöttgyűlést beszámolónk megtárgyalására, esetleges módosítására, majd elfogadására!
Összeállította:
Dr. Szepes András József
elnök
Mellékletek
1. sz. melléklet elnökségi tagok egyéni beszámolói
2. sz. melléklet szakcsoportvezetők egyéni beszámolói
*****************************************************
Az Elnökség a 2019. április 1-i ülésén 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 12/2019. (03.
01.) sz. Határozatával elfogadta, és a Küldöttgyűlés elé terjesztésre javasolta a Beszámolót
annak mellékleteivel együtt.

Kumánovics György
titkár
*****************************************************
A Küldöttgyűlés 2019. május 3-én … igen, … nem és … tartózkodás mellett ../2019. (05. 03.).
sz. Határozatával elfogadta a Beszámolót.
Kumánovics György
titkár
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MELLÉKLETEK
1/1. sz. melléklet

Dr. Szepes András elnök (beszámoló/önértékelés)
Feladataimat nehéz rangsorba állítani. Nyilván a legfontosabb a területi kamara irodájának
működtetése, fejlesztése. Ezt csakis a kamara titkárával és munkatársaival összefogva lehet
eredményesen megoldani. Szerencsére ez a csapat évek óta jó egységet alkot, kialakult mindenkinek a munkaterülete, de ugyanakkor jó rálátással rendelkeznek egymás feladataira is,
ezáltal könnyű az esetenkénti helyettesítés is. Nagyon fontos alapelv a teljesen biztonságos
dokumentáció. Ezt digitális iktatási rendszer kialakításával oldottuk meg – ismereteink szerint az országban eddig egyedülállóan. A másik ehhez kapcsolható az irattár digitalizálása, az
új iratok ilyen formájú archiválása, mely szintén a biztonság alapja. Az adattárunk tartalmának mentését a rendszergazda folyamatosan végzi, és az így keletkező állományt biztonságosan tárolja is.
Az iroda támogatásával szerveztük az Elnökségi üléseket. Az előterjesztéseket rendszeresen
időben eljuttattuk az elnökségi tagokhoz, hogy felkészülten tudjanak érkezni az ülésekre. Bár
tettünk lépéseket, de még nem sikerült elérni, hogy az Elnökség minden egyes tagja végezzen önálló feladatot, készítsen ezekhez anyagokat, és ezáltal ne csak a döntésekben vállaljanak szerepet.
Részt vettem az MMK Választmányi ülésein, ahol igyekeztem megfelelően tolmácsolni a területünkön felmerülő problémákat, javaslatokat tenni a működés javítására. Az ülések előkészítéseként kapott anyagokat minden esetben megküldtem az elnökségi ülések szereplőinek,
hogy véleményükkel tudjam képviselni érdekeinket. Sajnos elég kevés érdeklődést váltottak
ki ezek a kérések.
A Kamarai bál szervezése kicsit szűk körre maradt, az elnökségi és bizottsági tagok nagy részen nem hogy nem segít a szervezésben, de nem is érzi fontosnak a megjelenést sem. Sajnos mindez különösen érvényes a Székesfehérváron kívüli Kollégákra is, pl. Dunaújvárosból
nem tudunk ide vonzani részvevőket. Képviseltem kamaránkat a társszervezetek rendezvényein is Budapesten, Esztergomban (sajnos a veszprémi kimaradt időpont egybeesés miatt).
Nem sikerült megismételni a 2017-es sikeres Szakleves rendezvényt, ami jó alkalom lett volna a szakmaközi kapcsolatok bővítésére.
Több alkalommal sikerült találkozni a közigazgatási és hatósági munkatársakkal, illetve bekapcsolni Őket a továbbképzésbe is. Ez utóbbi szervezése és összehangolása igen jól sikerült,
kiemelkedően sok kollégát tudtunk ezekre a képzési napokra megmozgatni. Itt is köszönet az
aktív szakcsoportvezetők munkájáért.
Alapvetően saját munkám eredményeként üzemel a honlapunk, sajnos kollégák még cikkek
erejéig sem kapcsolódnak be ebbe. A szakcsoporti oldalak közül továbbra is egyedül a vízgazdálkodási szakcsoport nyújt segítséget. A többi szakcsoportvezető még nem érzékeli ennek jelentőségét. Döntően magam szerkesztem a hírleveleket is, ebben valójában csak a titkár úr segítségére számíthatok, mert nem igen érkeznek hírek, tájékoztató anyagok.
Technikai segítséget nyújtottam a szakcsoporti választások lebonyolításában.
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1/2. sz. melléklet
Klein Pál alelnök (beszámoló/önértékelés)
Az elnökségi üléseken aktívan részt vettem, illetve küldöttként az MMK küldöttgyűlésén is jelen voltam.
Többen kerestek az elmúlt évben, mint előtte mérnök kamarai problémáikkal, azt hiszem
mindegyikre sikerült választ adni. A későbbiekben is várom a személyes, vagy csoport problémák felvetését, igyekszünk megoldást találni.
A lehetőségeimnek megfelelően részt vettem a továbbképzéseink lebonyolításában.
A Fejér Megyei Mérnökért Alapítvány kuratóriumának tagja vagyok.
Minden évben legalább egyszer utána kérdezek a MMK és a Miniszterelnökség közötti levélváltás állására, mely a Kereskedelmi és Iparkamarához fizetendő „önkéntes” hozzájárulásról
szólt. A legutóbbi válasz megegyezett ez előző évivel, miszerint ígéret van rá, ha lesz alkalom,
majd felvetik újra (ha eszébe jut valakinek), illetve úgy tűnik, hogy a Miniszterelnökségi támogatásunk miatt nem nagyon konfrontálódunk és kényes kérdéseket nem hozunk fel újra,
lehet, hogy ez a kérdés is ebbe a kategóriába tartozik. Személy szerint nem vagyok megelégedve ezzel az eredménnyel, de nincs ötletem, hogy mit lehetne tenni.
Nem léptem a jogosulatlan munkavégzéssel kapcsolatos fellépés ügyében tervezett elnökségi üléssel kapcsolatban, ugyanis az információgyűjtés során vált világossá számomra, hogy
bár egyértelműen a Kamerának kellene ebben a kérdésben fellépni, azonban ezt nem lehet
szakterületenként egységesen megtenni, hanem minden tagozat (szakcsoport) a saját területén tapasztalható sajátosságoknak megfelelően tudja kérni a kamara segítségét, közbenjárását.
Egy éve már próbáltam aktivizálni tagjainkat szakcsoport választásra, sajnos nem lett belőle
semmi. Megint megpróbálkozom vele. Véleménye szerint már az is nagy előrelépés lenne, ha
az „aktivista” akit rá tudunk venni, legalább eljárna az elnökségi ülésekre, ez is lökést adhatna a szakcsoport választáshoz.
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1/3. sz. melléklet
Polányi Péter (beszámoló/önértékelés):
Az elnökségi ülések többségén részt vettem, csupán néhány esetben munkahelyi elfoglaltság
másik kamarai szervezet ülésén való részvétel, illetve üdülés miatt maradtam távol.
FMMK Elnökségben azt a feladatot vállaltam, hogy segédkezzek a még nem megalakult szakcsoportok megalakításában. Ennek érdekében a 2017. évi eseményhez hasonlóan, az elnök
úrral és a titkársággal együtt elkezdtük a 2018. évi majális szervezését. Ez érdeklődés hiányában elmaradt.
Részletes, tételes javítási javaslatcsomagot állítottam össze az MMK Alapszabály módosításával kapcsolatban, melyet a választmányi ülésen is aktívan képviseltem.
Operatívan és tevőlegesen veszek részt a javaslataim megvalósításában, kritizált dolgok kijavításában: pl. a felelős műszaki vezetők továbbképzések fagyszüneti időpontja alkalmával
felajánlott személyes közreműködéssel, vagy részemről kritizált tájékoztató, ill. kommunikációs anyagok átdolgozásával.
Közreműködtem a Közlekedési Szakcsoport munkájában. Aktív (elnökhelyettes) tagja vagyok
a Közlekedési Tagozat elnökségének.
Delegáltja vagyok a városi tervtanácsnak. Eddig nem volt szükség a közreműködésemre, csupán egy újjá alakuló ülés volt.
Több szakmai, közigazgatási kérdésben képviseltem a szakmám érdekeit:
 az e-közmű
 az e-közigazgatás
 a műszaki előírások, szabványok átdolgozása véleményezésében.
Önértékelés: Szerintem sok időt és energiát fordítok a kamara szakmaiságának, mérnökarcúságának, érdekképviseletűségének kihangsúlyozása, anyagiassága, bürokratikussága mérséklése érdekében, de rossz hatásfokkal, kevés sikerrel. Sok esetben vitát generálnak felvetéseim, amit nem jobbító szándékként, hanem akadékoskodásként értékeli az, aki nem osztja a
véleményemet. Pedig meggyőzhető vagyok.
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1/4. sz. melléklet
Szigetiné László Erika elnökségi tag, szakcsoportvezető (beszámoló/önértékelés)
Tagfelvételi és jogosultsági kérelmek elbírálása, mintegy 10-10 fő vonatkozásában.
A szakcsoporti választásokat több menetben végeztük, mindenki megelégedésével zárultak.
A kamarai bálon szép létszámmal vettek részt. Az ez évi bálon igaz kisebb létszámmal, de
most is ott lesznek.
A tagozati üléseken (energetika, elektrotechnika) részt vett, képviselte a területi kamarai érdekeket.
Bizottsági, tagozati tervezeti anyagok véleményezése, pl. tervezői szerződések, Alapszabály.
A szakmai továbbképzések szervezése, előkészítése, sikeresek voltak
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1/5. sz. melléklet
Téglás Zoltán elnökségi tag, szakcsoportvezető (beszámoló/önértékelés)
Az elmúlt évben passzív volt, nagyon sok munkája miatt nem volt ideje több kamarai munkára. A szakmai képzésekre koncentrált, azok előkészítésében sikeres volt. A jogosultsági minősítéseket rendben elvégezte. Sajnos a báli részvételüket most sem sikerült megszervezni.
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1/6. sz. melléklet
Török Tibor elnökségi tag (beszámoló/önértékelés)
2018. évben Székesfehérvár Önkormányzata Gazdasági Szakbizottsága 14 alkalommal ülésezett, mely üléseken 10 alkalommal tudtam rész venni.
Az ülések meghirdetésekor általában rendelkezésre állnak az előterjesztések. Sajnos előfordul, hogy a „súlyosabb” témák előterjesztéseit, vagy a bennünket érdeklő témák (pályázati
felhívások) előterjesztéseit csak az ülés kezdetén osztják ki, így nincs mód azok előzetes megismerésére.
Az ülések elég egyhangúak, vita, vélemény igen ritkán van.
Az előterjesztéseket az alábbi linkről bárki letöltheti:
https://ekozig.szekesfehervar.hu/index.php/?pg=page_78960&dsKeyword=&dsYear=2017&
dsCorporation=18dsType=-2dsState=&dsId=&page=1
Részt vettem a plakát kiállítás előkészítésében és felépítésében, továbbá a Vízgazdálkodási
és Vízépítési Tagozat Fejér Megyei Szakcsoportja munkájában, a kirándulás programja összeállításában.
Rendszeresen átadom a Szakcsoportnak az MHT havi program füzetében meghirdetett –
megyénket érintő – rendezvények időpontját, melyek a Szakcsoport honlapján meg is jelennek.
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2/1. sz. melléklet
Gergely Edit, környezetvédelmi szakcsoport vezetője (beszámoló/önértékelés)
A Fejér Megyei Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Szakcsoportjának elnöksége 2018 októberében kezdeményezte a szakcsoport elnökségének és Szakértői Testületének megújítását. A
jelölő bizottság 2018. decemberében tett javaslatot az elnökség és a szakértői testület tagjaira.
A szavazás 2019 januárjában zárult, érvényes eredménnyel.
A megújult elnökség 2019 tavaszán kezdte el munkáját.
A szakcsoport tevékenységének fő irányvonala továbbra is:
-

minél jobban bevonni a tagságot

-

ne csak a szakértők, hanem a mérnök kollégák is támogassák a munkát

-

szakmai továbbképzések biztosítása

-

jogszabályi ismereteink bővítése

-

a tagok és a hatóság közötti kapcsolatok erősítése.

A korábbi elnökség a megelőző években jó pár továbbképzésnek is beillő szakmai délutánt
szervezett, annak érdekében, hogy segítse a szakértőket az új feladatok könnyebb adaptálásában.
Kapcsolatot tartott fenn a Győr-Sopron- és a Komárom Esztergom Megyei Mérnöki Kamara
környezetvédelmi szakcsoportjaival is. Tagjaink számára is lehetővé tettük, hogy bekapcsolódjanak a társ kamarák környezetvédelmi szakcsoportja által szervezett a szakmai délutánokba.
A tagok számára véleményezésre továbbítottuk azokat a jogszabálytervezeteket, melyeket az
elnökség megkapott.
A szakcsoport elnöksége két-három havi rendszerességgel tartott megbeszéléseket.
2019 őszén szakmai kirándulást tervezünk. Szakembereink számára a jogszabályok nem írják
ugyan elő a kötelező jellegű képzéseket, mégis úgy gondoljuk, hogy feladatunk a szakértőink
tájékozottságának növelése szakmai területükön. Folytatjuk hát a szakmai délutánok szervezését, melyet az idén első ízben 2019 május végén a klímavédelem aktuális feladatai témában
tartunk.
Tervezzük, hogy a vízgazdálkodási és az elektrotechnikai szakcsoporttal a szakmai együttműködést, még szorosabbá tesszük.

19/24

Beszámoló a FMMK 2018 évéről

2019. 05. 03.

2/2. sz. melléklet
Grimm Viktor közlekedési szakcsoport vezetője (beszámoló)
A Fejér Megyei Mérnöki Kamara Elnökségi ülésein tanácskozási joggal veszek részt. Az elnökségi üléseken 1-2 alkalom kivételével jelen voltam.
A 2017. évben megkezdett szakcsoporton belüli levelező lista működtetése 2018. évben is
folytatódott. 2018-ban 17 különböző témában tájékoztattam a kollégákat.
A tavasszal tervezett 2. Szakleves rendezvényre ugyan a Közlekedési Szakcsoport közel 30 fő
részvételét jelezte, sajnos egyéb okok miatt ez elmaradt.
A Közlekedési Tagozat 2018. május 25-n tartotta tisztújító küldöttgyűlését. A szavazatszámláló bizottság tagjaként segítettem a választás gördülékeny lebonyolítását.
Folytattam az e-közmű rendszerrel kapcsolatos információgyűjtést, segítségnyújtást a kollégák számára. A tapasztalatokról a megyei Elnökséget többször tájékoztattam. Ezen kívül telefonon segítséget nyújtottam kb. 10 megyei kamarai tag kollégának, akik nem a közlekedési
szakcsoport tagjai.
Különösen fontos eredmények tartom a 2018. július 15-iki e-közmű jogszabály-módosítást,
melyben visszaköszönnek a rendszer bevezetése óta a Fejér megyei kollégák által (is) kért
korrekciók.
Egyik kezdeményezője voltam a 2018. október 08-n megtartott EKR (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) oktatásnak. A magas színvonalú képzésen 10 kolléga vett rész a teljes megyei
tagság részéről.
Összeállítottam a 2018. évi szakmai továbbképzés tematikáját mind a tervezők-szakértők,
mind pedig a FMV-MüE csoport számára. A visszajelzések alapján a témaválasztások tetszettek a kollégáknak.
Részt vettem az „Építőmérnök 200” plakátkiállítás székesfehérvári állomásának berendezésében és elbontásában 2018. novemberében.
2018-ban 1 fő tervező és 1 fő szakértő jogosultsági kérelmének elbírálásában vettem részt.
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2/3. sz. melléklet
Hullay Gyula vízgazdálkodási és vízépítési szakcsoport vezetője (beszámoló)
Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat Fejér Megyei Szakcsoportjának beszámolója a 2018 évi munkáról.
A Szakcsoport munkáját a Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat
(MMK VV Tagozat) iránymutatása alapján a Fejér Megyei Mérnöki Kamarával (FMMK)
együttműködve végezte. Taglétszámunk: 95 fő
A Szakcsoport vezetőjeként az MMK VV Tagozat kibővített elnökségi ülésein és a FMMK
elnökségi ülésein rendszeresen részt vettem.
Az elnökségi üléseken felmerülő ügyekben a szakcsoport érdekeit és a tagoktól beérkezett véleményeket képviseltem. Minden jelentős kérdésben konzultáltam a vezetőséggel és kikértem
a tagok véleményét. Igyekszem minél több kollégát elérni és megismerni személyes véleményét a kamara tevékenységéről.
Közreműködtem a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénnyel kapcsolatos, a 2018.
január 1-én elindított EKR rendszer megismerésére indított oktatás megszervezésében
Szakcsoportunk a MMK VV Tagozat vezetősége megkeresésére több kérdésben alkotott véleményt, mint például:
•

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások eljárásainak tapasztalatairól.

•

Felhívtuk tagjaink figyelmét nagy fontosságú vízügyi ágazatot érintő országos rendezvényekre, ezek közül kiemelendő „Víz és biztonság Magyarországon” konferencia.

A Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai Bizottság munkájában a Fejér
Megyei Mérnöki Kamara részéről a Szakcsoport vezetőjeként veszek részt. Fontos véleményező szerepe van a Szakmai Bizottságnak a támogatással megvalósítandó projektek vonatkozásában. A TVT Szakmai Bizottsága 2018 évben 13 pályázat ügyében ülésezett és tárgyalt
meg, melynek munkájában részt vettem, és véleményemmel aktívan közreműködtem.
A Szakcsoport Minősítő Bizottsága a munkáját mindig lelkiismeretesen és nagy körültekintéssel végezte ügyelve a szakmai és jogszabályi követelményekre. Sajnos a szakma elöregedését jelzi, hogy az utóbbi időben az új kérelmezők száma minimálisra csökkent, 2018-ban 1
kérelmező volt
A Szakcsoport vezetősége fontos feladatának tekintette és tekinti a szakcsoport tagjainak kötelező szakmai továbbképzésének megszervezését, mely újabb feladattal bővült, a műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők kötelező tovább képzésével. Ennek során a Tagozat felé
javaslattal éltünk a továbbképzések témáira és előadóira. A Tagozat vezetősége rendre elfogadta a javaslatainkat és egyetértett azok időszerűségével. Az előadók személyére tett javaslatainknál továbbra is arra törekedtünk, hogy lehetőleg a szakcsoportunk aktív tagjai legyenek,
akik munkájuk során szakterületük elismert és megbecsült szakemberei. A témaválasztással
kapcsolatos egyeztetéseket az előadókkal és előzetes felkérésüket, valamint az előadások helyét és időpontját személyesen végeztem. A lebonyolítás további teendőit a FMMK Elnöksége
intézte.
A szakmai továbbképzésünkön a tervezők és szakértők száma:
műszaki ellenőr és felelős műszaki vezető:
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A megtartott szakmai továbbképzések színvonalasak voltak, ezt bizonyítja a résztvevők viszszajelzése és a más területekről érkezők száma is.
Részt vettünk Székesfehérváron az „Építőmérnök 2000” plakát kiállításon és annak munkálataiban.
A Kamarai bálon is egy asztaltársasággal képviseltük a szakcsoportot.
A FMMK honlapján belül működtetjük a szakcsoport honlapját. A honlapon tőlünk telhető
módon igyekszünk minden eseményről hírt adni és képekkel is beszámolni a rendezvényeinkről.
Szakcsoportunkban több kettős szakcsoporti tagsággal rendelkező kolléga van, ezért szakmai
együttműködésre törekszünk a társ szakcsoportokkal.
Szoros együttműködésre törekszünk, a Magyar Hidrológiai Társaság területi Szervezetével,
hiszen tagjaink többsége a Hidrológiai Társaságnak is tagja, igyekszünk közös programokat
és rendezvényeket szervezni. A Magyar Hidrológiai Társaság havi rendezvény naptárát is feltesszük a honlapunkra, mivel számos értékes és érdeklődésre számot tartó előadásra és szakmai bemutatóra hívja az érdeklődőket.
Szakmai kirándulást 2018 évben nem sikerült megszervezni főként időpont egyeztetések és
elfoglaltságok miatt. Az elmaradt szakmai kirándulást 2019 májusában bepótoljuk. Ezen kívül
megtettük az előkészületeket, hogy 2019 őszén egy nagy érdeklődésre számot tartó szakmai
kirándulást szervezzünk a Paksi Atomerőműbe.
2018-ban a Fejér Megyei Mérnöki Kamara által meghirdetett Szakleves rendezvényre a szakcsoportunk csapatát megszerveztük és jelentkeztünk, nem rajtunk múlott, hogy a kevés számú
csapat jelentkezése miatt a rendezvény elmaradt.
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2/4. sz. melléklet
Kiss Tamás tartószerkezeti szakcsoport vezetője (beszámoló)
A tartószerkezeti szakcsoport 2017-es újjáalakulásában aktívan részt vettem, több kolléga javaslatára elfogadtam az elnökségi tisztségre való jelölést.
A megválasztásomat követően ragaszkodtam egy szélesebb szakmai működési területet lefedő
elnökség kialakításához, így a szakcsoporti működét az új elnökség 6+1 fővel (titkár) kezdte
meg.
A működési szabályzatot elkészítettük, az országos tagozat és a megyei kamara is jóváhagyta.
Szakcsoporti működésünket az FMMK Elnökség aktívan segíti.
Fő célkitűzéseink és hozzá tartozóan az eddigi munkáink minősítése:
1. A létrehozott TT@FMMK.hu email címen keresztül a megyei tagság megszólítása és bevonása az országos tagozati és a megyei szakcsoporti életbe. –Ez sajnos még nem sikerült, a
tagság jelentős része passzív, ezen van mit javítani.
2. Az éves megyei szakmai nap és továbbképzés megszervezése. – Az elmúlt években jelentős
sikerrel, telt házzal, nagyon nívós szakmai előadások lettek szervezve, a visszaigazolások szerint a tagságnak erre igénye van, a jövőben is fő szerepvállalásunk közé tartozik ez a feladat.
3. Az országos tagozat által meghirdetetett vándorprogramok megyébe való integrálása - 2018
őszén sikerült a megyeszékhelyre megszervezni az Építőmérnök 200 vándorkiállítást. A kiállítás sikere kapcsán elsődlegesen figyeljük az országos tagozati életet, és újabb lehetőségeket
keresünk hasonló rendezvények szervezésére.
4. Minősítési munka (szakértői testület) megyei szinten való működése - FMMK elnökség
munkájának segítése. – Folyamatosan részt veszünk benne, a szakértői és tervezői kérelmek
anyagait átvizsgálva adunk javaslatot a megyei elnökségnek a kérelmek elbírálásához.
5. Részvétel a Kormányhivatalok által az FMMK részére meghirdetett építésfelügyeleti ellenőrzéseken. – Folyamatosan delegálunk tagokat a szakcsoporti elnökségből a helyszíni szemlékre. Az itt tapasztaltakról rövid jegyzőkönyvek születnek, ezeket évente az elnökségi összejöveteleinket értékeljük.
6. Évenkénti 2 alkalommal szakcsoporti elnökségi összejövetel szervezése - A tapasztalataink
jók, bár 7 embert elég nehéz leszervezni egy konkrét időpontra, de a kialakult gyakorlat szerint egy tavaszi és egy őszi időpontban a kamarai irodában összejövetelt szervezünk.
7. Szakcsoporti gyűlés szervezése - 2 évente kerül megszervezésre, megalakulásunk óta első
alkalommal idei évben próbáljuk leszervezni az őszi időszak elejére.
8. az FMMK támogatásával szakmai kirándulások szervezése - eddig még nem sikerült megvalósítani, idén újra próbálkozunk.
Egyénileg a megyei elnökségi ülések többségén részt vettem, csupán néhány esetben munkahelyi elfoglaltság és/vagy családi okok miatt maradtam távol.
A jövőbeni céljaim közé tartozik az e-mailen keresztül történő kommunikálás fejlesztése a
tagsággal, illetve az országos tagozati élet és az országos elnökségi összejöveteleken megismert – fontosnak ítélt – témák megyei szinten való megosztása a szakcsoporti tagsággal.
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2/5. sz. melléklet
Schlett Ferenc geodéziai és geoinformatikai szakcsoport vezetője (beszámoló)

A szakcsoport a előzetesen véleményezte a Földmérő Minősítő Bizottság tagjaihoz beadásra
kerülő geodéziai tervezői és szakértői kérelmeket. 2015-től a szakcsoportokra a fentebb említett bizottság segítése hárul.
A földmérési területen a tavalyi évben a társasházak alapításával kapcsolatos földhivatali dokumentációval kapcsolatos jogszabályi változás történt.
A továbbképzési témák kiválasztásában a Megyei Kamara vezetésével együttműködve erről is
volt előadás az őszi továbbképzésen, amelyre ismét nagy létszámú csoport jött össze.
A kamarai továbbképzés az ingatlan rendezői továbbképzéssel közösen sikeres volt. A továbbképzésen nem kamarai tagok (földhivatalokban dolgozó földmérők) is sokan részt vettek.
A 2018-as évben a szakmai kirándulás Szekszárdon volt, amely sikeresnek mondható. A kiránduláson egy helyi vállalkozót kerestünk fel, aki az M6-os autópálya építésével kapcsolatos
régészeti feltárások dokumentálásával és bemérésével kapcsolatos geodéziai előadást tartott.
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