Emlékeztető
Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés
Helyszín, időpont: Video tanácskozás, 2020.12.07.
Jelen vannak:
Dr. Szepes András elnök
Klein Pál alelnök
Kóczán Gábor elnökségi tag
Polányi Péter elnökségi tag
Szigetiné László Erika elnökségi tag
Török Tibor elnökségi tag
Karászi Gáspár felügyelő bizottság elnök
Gergely Edit szakcsoport vez
Hullay Gyula szakcsoport vez.
Kiss Tamás szakcsoport vez. (3. pont után kilépett)
Schlett Ferenc szakcsoport vez. (4. pontnál bejelentkezett)
Kumánovics György titkár
Pálfiné Nagy Mária irodavezető
Dr. Szepes András Elnök úr (továbbiakban Elnök) köszöntötte az ülés résztvevőit, megállapította, hogy
az elnökségi ülés határozatképes. A videokonferenciát a Microsoft Teams szoftver alkalmazásával
tartottuk.
1. Az Elnök tájékoztatása az előző elnökségi ülés óta történtekről
A vírushelyzet miatti vészhelyzet határozta meg általában a lehetőségeinket.
- Az MMK Küldöttgyűlése (új alapszabály és költségvetés elfogadása) elmaradt, a
közpntilag összeállított és az Országos levéltárral leegyeztetett e-iktatás iratkezelési
szabályzatát e-szavazással fogadta el a Küldöttgyűlés.
Az MMK elnöksége elfogadta a 2021. évi költségvetést, amit majd a vészhelyzet felodása után
a Küldöttgyűlésnek el kell még fogadnia. Ezzel nincs is gond, mert a Választmányi ülésen
ebben egytértés volt.
Az új Alapszabály elfogadása érdekében többen kértük az online Küldöttgyűlés megtartását, de
különösebb magyarázat nélkül elutasították.
- Megérkezett a választásokat megelőzően a tisztségviselők jelölésére vonatkozó felhívás. A
választások még a régi, a most érvényes alapszabály szerint zajlanak. A jövő év elején
viszatérünk a kérdésre, megbeszéjük.
- A kedélyeket borzolta a Mérnök Újságban megjelent két cikk, Karvaly Elemér és Nagy
Gyula elnök által írtak.
A TEF nevében Nádor István írt rá választ, remélve, hogy a következő számban megjelenik. –
(Időközben meg is jelent.) A TEF kérdéskörben nem volt jó a kommuikáció ezt a megalakítást
szabályozó irat nyilvánosságra hozásával pótolni kell majd.
Klein P., gyomorforgató felháborító volt olvasni a cikkeket, kár hogy csak egy válasz jelenik
meg. Ha lenne az újságban olvasói rovat, reagálna ő is.
Szigetiné László E., Karvaly Elemér egy idős ember, volt egy etikai panasza is, nézzük el neki.
A kamaránk 2021. évi választása előkészítését megkezdtük, a küldöttek jelölése lezárult, most
érkezett meg a VJB –től a kizáró feltételeket figyelembe véve a jelöltek listája. Most a jelölést
vállaló nyilatkozatok kiküldése, a jelöltek véglegesítése, aztán a választás következik,
szakmacsoportonként.
- A titkár beszámolója a főtitkári értekezletekről
Két értekezlet is volt, 2020. 11.09, és 11.30-án.
Az első a hagyományos, több napirendi kérdéseket tárgyaló megbeszélés volt.
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1. ÁSZ vizsgálatok lezárultak, az ajánlásokat figyelembe véve kinek-kinek milyen
tartalommal intézkedéseket kellett tenni. A leadott anyagokra később várható érdemi
válasz.
2. Az új Alapszabály az elsődleges tagozati tagság fogalmat bevezeti, ennek az IIR-ben van
helye. A területi kamarák az érintett tagok bevonásával rögzítsék, mert erre szükség lesz.
(Mi már évekkel ezelőtt elvégeztük ezt a besorolást, a tagjainkat tájékoztattuk is erről,
néhányan kérték is a módosítást.)
3. A tanúsítások esetében is – a jogosultságokhoz igazodva – az abszolutórium
megszerzésétől számitható a gyakorlat.
Új tanúsítást alakítottak ki, a Klímaszakértői tanúsítást. Az alapfeltétel két
környezetvédelmi szakértői jogosultság. A titkár felvetette, hogy a két szakértői
jogosultságtól nem lesz az illető klímaszakértő, szükséges lenne képzést szervezni a tudás
megszerzéséhez!
Gergely E., elmondta, hogy bizonyos esetekre jogszabály írja elő a klímavédelemi
vizsgálatokat, ezek szabályozottan történő teljesítése érdekében fonos a tanúsítás. A
tanúsítás megadását komoly vizsgához kötik. Az előkészítés során javasolták, hogy a
MMK szervezzen erre vonatkozó képzést, de nagyob drága lett volna.
4. Kamarai szakmai képzések regisztrációjának fontosságára hívták fel a figyelmet. Az online
képzések esetében még inkább be kell jelenteni a központi nyilvántartásba a területi
kamarák szervezte képzéseket is. A külsős képzések, konferenciák elismeréséhez az
együttműködési megállapodásokat is be kell nyújtani. Az 500 Ft/ díjakat ez esetben is be
kell fizetni.
5. Továbbképzések esetében a törzsanyagoknál jelezve van, hogy kontakt vagy és online
előadás, ahol esetleg nem jelenne meg, jelezni kell.
A törzsanyagok 2018-ban 195, 2019-ben 210 és 2020-ban 189-et állítottak össze, a
hasznosításuk 50-60 %-os.
Az ipari partnerek is jelenjenek meg az adott képzésnél a nyilvántartásban.
Általában jók az online képzésekről a visszajelzések, a lehetőségét a vírushelyzet után is
célszerű lesz megtartani.
Elnök; a törzsanyagokat nem mi, hanem az eladók használják.
Hullay Gy.; nem használják a törzsanyagokat, mert többnyire nem a mai gyakorlatot
dolgozzák fel. Két alkalommal használták a vízgazdálkodási szakterületen, de nagyon rossz
visszajelzést kaptak róla.
Szigetiné László E.; a tagozatok készítik a törzsanyagokat, általában nem gyakorlati
szakemberek. Az 500 Ft/fő díjak a nagykalapba kerülnek.
Polányi P.; kezdetekben a törzsanyagokat szerződéses alapon megrendelésre készítették,
ma már nem így zajlik, ezért nem indokolt az 500 Ft/fő díj befizetése.
6. A Választmányi és a Kűldöttgyűlésről hangzott el tájékoztatás, ezek az elnökség előtt már
ismertek.
7. Hatósági ügyeknél elhangzott, hogy az Ákr. változott, egyszerűsödött a függő hatályú
döntés, szöveges leíratot kaptunk róla.
Az oklevelek vizsgálatánál előminősítés nincs, csak jogosultsági eljárásban van lehetőség a
vizsgálatra. Ismét megigérték, utána néznek a minősítések - a nevek azonosítási
lehetőségének kizárásával – kiadásának.
Az esetek azt mutatják, hogy a műszaki menedzser képzettség tartama változott, egyedileg
kell vizsgálni.
A beszámoló vizsgák esetében dolgoznak az online megoldásán, a jelenlegi szabályozás
nem teszi lehetővé. Tavasz óta nem sikerült megoldani, példa lehetne a nyelvvizsga
rendszere.
Elnök megjegyezte, az egyetemeken is alkalmazzák az online vizsgáztatást, ehhez
igazodóan kell a kérdéseket előállítani.
Kérdés volt felénk, a geodéziai hosszabbításokkal hogyan állunk. Általában 50% körüli
készültséget igazoltunk vissza. (Megyénkben határidőre 100 %-os eredménnyel zárult)
Az egyéb kérdések alatt elhangzott, hogy rendeződött a tagsági igazolványok gyártása,
mostantól negyedévenként, most decemberben kiküldik a hiányzókat.
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A november 30-ai főtitkári értekezleten csupán e-iktatás bevezetésével kapcsolatos
kérdéseket tárgyaltuk. A központi iratkezelési szabályzat hatályos. Sajnos az iratározást
továbbra is papír alapon a kézi irattárakban kell folytatni.
December 14-én lesz a gyakorlati képzés, januártól be kell vezetni az új iktatási rendszert.
2. Továbbképzések helyzete
Az Elnök elmondta, eddig összesen 11+1 online képzés volt, változó létszámokkal. A Teams
szoftver használatával az otthonról/munkahelyről történő előadást is jól tudjuk működtetni.
Sajnos a legutóbbi építési műszaki képzésen az egyik előadónak elromlott a mikorofonja, ez
okozott fennakadást.
Most péntekre - az érdeklődésre tekintettel - beiktattak egy építési műszaki képzést, amit az
eddigi felvett anyagokkal tartjuk meg.
A +1 előadást a Környezetvédelmi szakcsoport kezdeményezésére az Európai
Hulladékcsökkentési hét keretében tartottuk „Körkörös gazdaság” címmel, Gergely Edit

szervezte nemcsak a szakcsoportjuk számára. A szintén online előadáson több mint 70
fő vett részt, a környező megyékről is voltak hallgatók.
Még egy a közlekedési műszaki képzés van hátra és befejezzük az ez évi képzési programunkat.
Öszességében jó visszajelzéseket kaptunk, az online képzést, mint egyik lehetőséget sokan
javasolták megtartani.
Polányi P.; a Közlekedési tervezők képzése –írásban is leadta – nagyon profi volt úgy a
szervezés, mint az elnök felvezése, gratulált hozzá.
Kiss T.; jó volt a tartószerkezeti képzés is, de személytelen az online. Biztosan több kérdés is
lett volna és beszélgetés is kialakult volna a kontakt előadáshoz kapcsolódva.
Elnök; több képzés esetében is voltak kérdések, de igazi vita az nem alakult ki egy esetben
sem.
3. Gazdasági ügyek, kérdések
A számlázásunkban döntés előtt állunk. Az MMK az IIR-hez kapcsoltan teljes körűen a
Billingo szoftver alkalmazását biztosítja. December 18-ig dönteni kell az eddigi szoftver
bérletének (Billzone.eu) hosszabbításáról, vagy ha átállunk, a lemondásáról. Még tisztázandó,
hogy az eddigi a rendszerünkben betöltött ügyfelek áttölthetők-e az új alkalmazásba.
A 2018-ban haszálatra kiadott tabletek leltári kérdését rendezni szeretnénk. A tabletek
kisértékű eszközök, a vásárlás évében leírásra kerültek, „0” Ft értékkel szerepelnek a kamara
leltárában. Tisztújítás lesz a jövő és májusában, ez is indokolja, hogy rendezzük a kérdést.
A tabletek műszakilag gyorsan avulnak, jelenleg mintegy 10.000 Ft körüli a használati értékük.
Több megoldási lehetőség felmerült. Vásárolják meg az érintettek, legyen üzleti ajándék, vagy
„egyes meghatározott juttatás”-ként kezeljük.
Karászi G; az üzleti ajándék változatot nem támogatta az FB, adóelkerülés-gyanús a megoldás.
A vita során – hozzászóltak még Klein P., Szigetiné László E., Kiss T., Polányi P., Török T. -,
végül két változat maradt.
1. A tabletek megvásárlása, ez esetben az értékét támogatásként kellene befizetni a
kamarához. A tableteket ehhez le kellene selejtezni, ami 23 eszközt jelentene.
2. Egyes meghatározott juttatásként (SZJA tv.70.§) megkapnák a kollégák és a vonatkozó
adót (10.000 Ft/db használati érték esetében 3.590 Ft) a kamara fizetné be.
Az Elnök szavazásra tette fel a kérdést, az elnökség a 2.sz. változat mellett döntött.
Az elnökség a 22/2020.(12.07). sz határozatában a tableteknek „egyes meghatározott
juttatásként” a haszálóknak történő átadása mellett döntött. Az átadás adóját a kamara
fizeti meg. Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag hozta meg a döntést.
4. Évzáró online beszélgetés
Felmerült, hogy mivel az évzáró vacsora megtartására nincs lehetőség, tartsunk-e online partit,
vagy tavaszra tegyük át a vacsorát?
Szigetiné László E.; ne, egy körlevéllel zárjuk az évet, majd a vírushelyzet után találkozzunk.
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Kóczán G.; Klein P.; TörökT.; csatlakoztak Erika véeményéhez, így az Elnök egyetértőleg
lezárta a kérdést.
5. Tagsági, nyilvántartási ügyek, jogosultságok
A nyilvántartottak esetében szeptemberben kezdve 146 nemfizetőnek küldtünk ki felszólítást
a nyivántzartási díj befizetésére. Három körben, a legutóbbi novemberi 17 esetben már a
jogosultság gyakorlásának fefüggesztése volt, a mai napra 8 fő nemfizető maradt.
A kamarai tagok esetében hasonló több körös elektronikus és postai levelezés után az egyéves
nemfizetők száma 34 fő. A kétéves nemfizetőknél 19 esetben adtunk ki törlést bejelentő levelet.
Ennek hatására 7 fő befizette a 2 éves tagdíj elmaradását, 3 fő törlését kérte, további 2 fő
ígéretet tett tagdíjának rendezésére.
7 fő nem jelzett semmit és nem is fizette be a 2 éves tagdíj elmaradását, ezért őket az
Elnökség 21/2020 (12.07.) sz. határozatával töröljük a kamarai tagok nyilvántartásából.
név szerint:
07-0853
07-1001
07-0792
07-01346
07-1064
07-0943
07-0019

Berta Pál
Makai Miklós
Sörös István
Szendrei Attila
Tibai Tamás
Tóth József
Reichert Gyula

Tagfelvétel, jogosultságok

Kérelem

Javaslat

Tóth Zsolt

tagfelvétel

tagfelvétel

Horváth Sándor

tagfelvétel

tagfelvétel

Györki Balázs

tagfelvétel

tagfelvétel

Szűcs László

tagfelvétel

tagfelvétel

23/2020. (12.07.) számú Elnökségi Határozat
A kérelmezők tagfelvételét az Elnökség 6 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett elfogadta,
mivel a törvényben előírt feltételeknek megfelelnek.

A beérkezett tervezői jogosultságok iránti kérelmet áttekintve az elnökség a következő véleményt adta:
Kamarai szám Név

Kért
jogosultság

Vélemény

07-01455

Tóth Zsolt

KÉ-K

szakmai gyakorlat megfelelő

07-1059

Förhécz Gyula

VZ-TEL

szakmai gyakorlat megfelelő
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4. Egyebek
Polányi P. kérdezte, a jövő évtől hatályba lép-e a kisadózók adómódosítása?
Pálfiné Nagy.M.,a legutóbbi könyvelői továbbképzésen elhangzott, hogy marad a KATA
módosított adózási rendje.
Elnök; bejelentette, hogy a tisztségviselők munkáját megköszönve, kedd délutántól az
irodaépület portáján mindenki átveheti az évvégi ajándékát, egy db 1 TB külső tárolót aláírás
ellenében.
Mindenkinek kellemes Karácsonyt és Boldog Újévet kívánt.
k.m.f.

Pálfiné Nagy Mária
irodavezető

Kumánovics György
titkár
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dr. Szepes András
elnök

