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Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi tilés
Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2020.02,03.
Jelen vannak:

Dr. Szepes András elrrök
Kőczál"l Gábor elnökségi tag
Polányi Péter elnökségi tag
Szigetiné Lászlő Erika elnökségi tag
Téglás Zoltán elnökségi tag
Török Tibor elnökségi tag
Karászi Gáspár F'EB elnök
Hullay Gyula szakcsopoft vez.
Kiss Tarnás szakcsoport vez.
Schlett Ferellc szakcsopoft vez.
Crirnm Viktor szakcsop. vez.
Kumánovics György titkár
Pálfiné Nagy Mária irodavezetó

Dr. SzePes András E,lnök Úrr (továbbiakban Elnök) köszöntötte az tilés résztvevőit, bejelentette, hogy
Klein P. alelrrök kolléga sportbalesete nriatt netn tud az iiléserr részt venni. Az elnökségi üÉ
határozatképes.

1. Az ElnÖk tíjékoztatása az előző elnökségi értekezlet óta történtekről:
- A Minisztere|nÖkségi-Lechner Központ tánrogatásról a beszánrolók összeállítása

folYamatbart van. A továbbképzésekre az összes ráfordításrrnk 6,2 rnill. Ft. voIt. Ebből 3,0
rnill. Ft. szárnolható el a tárnogatás terhére. A beszáInolók tervezetét az elnökség látja
rnajd.

, Az MMK Alapszabály Blőkészítő Bizottság (AEB) a májusi teljesítési határidőt
trovetnber 30-ra kérte a nródosítani. Az MMK elnöksége 7lá arátlyban támogatta a
kéreImet, ezérí erre elektronikus ktildöttgyíilési szavazás kertilt kiírásra. Kéfte a kí.ildöttek
szavazását. A maga részéról tárnogatja a határidő módosítását.

- A tagdíjak és a nyilvántartási díjak befizetésére vonatkozó figyelern felhívó
Irírleveli-irrket megnyítók aránya a tagok esetében 6JYo, a rryilvántartottak esetébe n 68%o.
A lrírleveleket a NeoSoft. Kft. szolgáltatásárr keresztiil továbbiEuk, jól rníiködik,
Hozzászőlíak, Grinlnr V. és Polárlyi P., de csupán a kikiildés szoftver oldalához volt
javaslatuk, hogY hogYan lelretne a leveleirrk olvasottságát javítani, erre nincs jó gorrdolat.- A kamarai bálra jelentkezett 90 fő, ami nrár elfogadható létszárn.
A bálról szóló értesítést a Dunaúrjváros és Martonvásár környékén lakó kollégáknak kiilön
megk|ildte azzal, hogy az utazási költséget tárnogatná a kamara. Sajnós nem volt
eredméttye.

- A MérnÖkPark ötletére, Grosz K. levelére egy kiegészítő tájékoz,tatőt írt. Grosz Kriszti az
elkéPzelés megvalósítása érdekében felkér1 két ismerős kertészt, javaslatot adtak a
Technika háza előííi park kijelölésére.

- Az E|nÖk felkérésére a titkár beszámolt az MMK 2020. jan 22-ei, az év végijogszabályrnódosításokról és a 2020. évi feladatok átteiintésével kapcsolatÁ
nregbeszélésérőI.
Nagy Gvula Elnök
Epítésgazdasági stratégia véleményezése
A 2020- év indítás, egyeztetések Füleki Zsolt h. államtitkárral. igéret van a
26612013.sz.kornlányrerrdelet rnódosítására. Megkaptuk a 2019. év. lnárciusi móclosítási
változatot, arnire októberben részletes (négyoldalrlyi) módosítási javaslatott tettünk. AjavaslataiIrkból egy-két jelerrtéktelen tétel szóiepel csupán.
A MinisztereltrÖkség ebben az évberl is tárnogatja a kamarákat, a tervek szeritrt
feladatokhoz kötve.
Az MMK titkárságáh oz l fő kommunikációs szakernber kertiIt felvételre.
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A tagozati finanszírozás továbbra is megoldatlan, ezért átmeneti megoldáskéní az ezévi
kÖltségvetés átcsoportosításával30 mill, Ft. kerülhet felhasználásra.iagozatonként 500
eFt. az alapműködtetésre, létszám és feladatok ftiggvényében kapnak többletforrást a
tagozatok, Ehhez módszertani segédletet kaptak, ez alapján tervezhetik meg a többletek
felhasználását.
Dr.Viráe Rudolf főtitkár
Gázszerelők nyilvántartása a foldgázellátásásról szóló törvény módosítás ával átkeri1lt az
MMK-hoz. Összesen 6443 fő 40 fm papír dokumentumot vetteÉát 10 kormányhivataltól.
A nYilvántartás január 21-től működik, a honlapon a névjegyzékkeresőhöz hasonlóan a
gázsszerelők is kereshetők.
Fél-egY év tapasztalat kell ahhoz, hogy ha szükséges, a nyilvántartás esetleges
módosításáról dönteni lehessen. Most úgy látják nem lesz gond a nyiivántartással.
Nemzeti energetikai hálőzat, energetikai megfakarítási tanácsadás.
Az állami és az önkorm ányzati körbeni feladatok maradtak az állami igazgatásban, az azon
túli feladatok - vállalkozások, magánszemélyek - átkerültek a kamáráúoz. A feladatok
tisztázatlanok, ezért az is, hogy milyen szervezeti keretek között lehet azokat teljesíteni,
Abban egyetértés van, hogy a költségeit meg kell flzetni, de azokcsak a feladatok részletes
me ghatár ozása után bescsülhetők.
A területi kamarákhoz csak kisebb feladatok kerültek át. igy a munkavédelmi w.
értelmében 30-50 fiÖ nem kamarai tag nyilvántartása területi illetőség szerint, továbbá az űj
munkavédel m i i gazságügyi szakértőkre vonatko ző v élemény ezés.
Ahozzászőlásokban;
NagY Gyula elnök szerint több, a profilunkbavágő nyilváníartás átvételét is támogatja, a
megkaPott feladatok végzésében rejlő előnyöket - reklám, munkalehetőségek _ emelte ki.
Nádor István szerint tévedés a jó sok nyivántartás átvétele, nem lehei cél a ''műszaki
nyilvántartó hivatal"
Másik végletként Wágner Ernő véleménye; ha nem tudunk ellene tenni, akkor álljunk
mellé.

ElnÖk; tagozati ftnanszirozással foglalkozó munkacsoport újraalakult, Szántó Lászlő TT
elnÖk, mint kiderült a saját nevében készített eg[ javailatot. A javaslat 5.000 Ft
tagdíjemelésttartalmaz, a bevétel alapvetően létszámarányosan lenne elosztva atagozatok
kÖzÖtt. Az elosztás 10 eFt/fo -70 eFt/fő aránytalanságokat iartalm az) nemfogadható el.

- Az ElnÖk felkérésére a titkár szólt a ,,Tájékoztatő a jogosultsági kérelmek
szakcsopo rti m inősítéséhez"o me ly any agottervezetként kiküldtü;k ; me ghÜ mel I ett.
RÖvid ismertetés után, Hullay Gyula szólt. A szakcsoportjuk minősítői véleményt adtak a
tervezethez, amivel Ő is egyetért. A véleményből kiemelte a problémás esetekben
alkalmazott személyes meghallgatást és a gyakorlat leigazolásának a vonatkoző 26612013.
sz. kormányrendelet 12.§ szerinti megkövetelését, vagyis részletezze tételenként avégzett
munkát, azt h ite l esen felelősségválal lással i gazolj a le.
Ez utóbbival atájékoúató kiegészítésre kerül, aaán kiküldjük a szakcsoportokhoz.

A2020. évi FMMK küldöttgyűlés
A kÜldÖttgYŰlés időpontjaa2020, május 15-én 14 óra, Azelnökség azidőponítal egyetértett.

Az elnÖkség a 212020 (02.03.) sz. határozatában az ez évi küldöttgyűlés időpontj át a 2020.
május 15.14 óra, egyhangúan állapította meg.
A küldöttgyűlés helyszíne később kerül meghatározásra.
Elnökségi tagok beszámolój a a2019. évben végzett kamarai munkájukról.

polánvi péter
A266/2013. sz. kormányrendelet módosítására javaslatott dolgozott ki. A Beruházási Kódexet,
az EPitési tv.-t, MMÚ Alapszabál.yt vélem-ényeúe. Meg"yei Területfejlesztési program,
Székesfehérvári Fejlesztési Program véleményezése, sajnos a véleményezésjkről visszacsatolás
nem volt. A Székesfehérvári Önkormányzat alakuló ülésén is részt vett, a közlekesdésfejlesztési
kérdésekben mindig szívesen közreműködik.
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AzÉPÍÓmérnök tabló kiállítás szervezésében és elkészítésében is tevőlegesen részt vett.
A kÖzlekedési szakcsoport munkáját segíti, közrernűködött a szakmai kiránduIás
megSZerVeZésében. Kezdernényezte a rnűszakiak továbbképzésének karácsony előtti
megtartását, anri sikeres is volt.
A szakcsoportok alakítása térnában neIn végzett rnunkát,
Szakleves rendezvény - ő kezdemérlyezte először - a20l9. évben senr volt.
A számítógépes levelezésétátllézíe, összesetr 243 ilyert levél volt, ebből74 -.eíő ílt.

Szigetiné Lász|ó Erika
Aktív szakcsoporti élet van az úrjraalaktrlásLrk óta. Az eInökségi.ik is látja a rnirrősítő bizottsági
nlinősítéseket, gyors a vélernéIlycsere, elektronikus leveIezéssel clolgozrrak.
Két szakrnai kéPzés szervezésében vett részt, hLrlladékégető, RB-s bórendezések tárgykörberr.
Az MSZ 744 szabványnyal kapcsolatban Hideg Istvárt bevonásával többoldalnyi javaslatot
dolgoztak ki ésjavaslatként adták le.
uj szabványt adtak ki a ,,fák védelnle" érdekében, ami több szakter|iletet is érint. célszeflű
lenne egy tagozaíkőzi bizottságot létrelrozni és közös javaslattal élrli azMSZT felé.
Szaknlai kirándulást terveznek ebben az évberl, a Népstadiont nézIték meg. A villamos és az
energetikai térnákban a bernutatót egy Bozsik Péter kollégájuk vezeti majá, aki a létesítmérry
építésében részt vett,
A tagozati nrurtkát Óhegyi Róbert és Rejtő János kollégák segítik. A szaknrai vizsgaarryagok
összeál l ításában közreműködött.

ElnÖk; az MSZT szabványokl^toz a |,1ozzáférés niég további - még talárt egy hónap -
előkészii leteket i gényel.
Szigetiné Lászlő E.; fontos Inegjegyezni, hogy a szabvártyok alkalmazása neIT kötelező, de ha
Problérna Van nagyoll rneg kell tudni indokolrri, hogy tniért azttervezte az illető.
Tég|ás Z.i a szabványok alkalnrazása hasznos.
Grimm V.; a közlekési szakter|iletre Ininiszteri rendeletben írták elő a szabvátly alkalmazásáí,
így teremtve tiszta lielyzetet.

kitüntetések
A kamaránk kittirrtetéseire kiküldendő felhívást az Elnökség elfogaclta.
Az ElnÖk az MMK 7,ielirtszki Sziárd díj kittintetésre ismét tóth Tibor kollégátjavasolja.

Az elnökség a 312020. (02.03.) sz. határozatában Tóth Tibort Zielinszki Szilárd kitüntetés
felterjesztésre egyhangú szavazással javasolja.

Tagsági, jogosultsági ügyek

Kérelem Javaslat

wéber Mónika tagfelvétel tagfelvétel

Mező Bálint tagfelvétel tagfelvétel

Szabó Béla tagfelvétel tagfelvétel

Zaj András tagfelvétel tagfelvétel

Hajas Ákos tagfelvétel tagfelvétel

zámbor István tagfelvéteI tagfelvétel



412020. (02.03.) §zámú Etnökségi Határozat
A kérelmezők tagfelvételét az Elnökség 6 fő igen, 0 fo nem, 0 fő tartózkodás mellett elfogadta,
mivel a törvényben előírt feltételeknek megfelelnek.

A beérkezetttervezői kérelmeket áttekintve az elnökség a következő véleményt adta:

k.n.f.
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kamarai szám Név Kéft
jogosultság

VéIenrény

07-01423 Mészáros zoltán EN-ME Szakmai gyakorlat megfelelő

07-01427 Szabó Béla V Szakmai gyakorlat megfelelő
07-01310 kollár Tamás EN-VI Szakmai gyakorlat megfelelő
07-01424 kovács István V Végzettség nem megfelelő, elutasítás
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