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Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kanlara elnökségi i.ilés
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Jelen vannak:

Dr. Szepes András elnök
klein pálalelnök
Polányi Péter alelnök
Grimm Viktor elnökségi tag
Kiss Tanrás elnökségi tag
Kállai György elnökségi tag
Szigetiné Lászlő Erika elnökségi tag
Kumáttovics György titkár
Pálfiné Nagy Mária irodavezető

Dr. SzePes András Elnök Úrr (továbbiakban Elnök) köszöntötte az |iIés részt vevőit. Megállapította,
hogy az elnökségi ülés határozatképes. A vicleokonferenciát a Microsoft Tearrts szoftver alkalniazásával
tartottr"rk.

l. Az Elnök tájékozatőja az e|őző e|nökségi ülés óta történtekről

Az MMK vezetőségvá|asztó Kü|döttgyűlése lezajlott és az új elnökség bemutatkozott az
első e|nökségi ülésen.

A főtitkárságről 2 fő tnunkaviszonyát nregsztintették, Seidl Tibor mLrnkakörét Szabó Dávid
vette át. Seidl Tibor és Nagy Gyula n]agas állami kitüntetésben részesültek.

Az elnÖkség a mesteriskolák áttekintésére 4 fős ad-hoc bizottságot (Wéber Lászlő, Lakics
GYÖrgY, Fenyvesi Csaba Dr. Szepes A.) hozott létre, Négy szakteriileten - Infonnatikai projekt
ellenőr, Korrózióvédelem, Nukleáris, Berultázás lebonyolító - volt ilyen képzés.

JÓ lenIre egYtittműködni a BME -vel, hogy a rnesteriskolai oklevél pl. a szakrnérnöki l<épzésberr
is hasznosuljoIt. Erre vonatkozóatl egyeztetés történt, varr esély a nrógoldásra,

A nresteriskolák nagyon magas díjjal járnak, felmeriilt, hogy a kezdők, a fiatalok szátnára akár
40-5 0% kedvezn-rényt adjanak.

F'elmerÜlt a továbbképzések szabályainak részleges felülvizsgálata is, elsődlegesen a
konferenciákka| kaPcsolatban. Pl. az Anyagrnozgatók Országos Tudományos Egyesülete
konferenciáíszervezeít és a karnarai szakrnai képzés igazolásának clíját elítélhetően + 7500 Ft-
ban állapították meg.

Kamaránk a Lechner központ (a régi MiniszterelIlökségi) 1 mFt_os támogatásra a
szerződést rnegkötötte, már az átutalás is nlegtörtént.

Dunaújváros Polgármesterével Klein P. találkozót szervezeíí, kijelölésre került a lrivatal
részéról egy szakírárryúr kapcsolattartó,

A Dunaújvárosi Egyetem rektorával is volt egy rnegbeszélés, rnegtötténí az egyetenl
alaPÍtvánYÚr míiködésre történő átalakr-rlása. Szívesen bernutatrrák u ,,,ugyo,,, ,,Iriper- Űuper,'
stLrdiójrrkat, amit az online oktatásra törlérrő berendezkedés rliatt építettek ki,

Kumánovics Gy. titkár tájékoztatást adott, miszerint két igazgatási bírósági fellebebzési
Ligyiink lezárult,

Béla JÓzsef villarlos tervezői, Tausz Marcell rnunkabiztonsági szakétőijogosultsági kére lmét
első és rnásodfokorr töftént elr-rtasítás Lrtán bíróságon is nregtáIladták.

A bíróság helybenhagyta az elutasításokat.



A választások után bekérttik a tnegválasztott tisztségviselóktől az elfogadói nyilatkozatokat.
Jelenleg rnég egy-két kollágától hiányzik, keresni fogjuk őket és ezt követőerl benyúrjt|uk a
törvényszékhez a v áltozásbej elentést.

2. Az új elnökség tagiainak feladatai

Az ElnÖk minden elnökségi taggal egyeztetett, a jövőbeni vállalt feladatokról, az éritltettek
erről tájékoztattak.

Kiss Tamás

A PálYaválasztókkal tervezi a kapcsolatokat megszeI,vezni, erősíteni. Ennek keretéberr felveszi
a kÖzéPiskolákkal a kapcsolatot, a kamarai tagság a jogosultságok, a mérrröki díjak
nr egisnreftetése érdekében.

Kállai György

A .jó rninőségíi rnérrröki rnLrnkát szeretné
összefogni, a,,rnértrökműthely" keretébetl,
ko l légákka l törénő íapaszíalatcserére,

ElnÖk, javasolta felvenni a kapcsolatot Polányi Péterrel, aki régebb óta javasolja a ,,tervzsűri''
se g ítsé gké nt i alkalrn azását.

Szigetiné Lászlő Erika
Barsiné Pataki Etelka elnök gondolata volt a fiatal tervezők mentorálása, ami valaIni
jutalonlmal is járt volna. Nenr valósult meg, neIn voltak jelentkezők.

25 éves a kamaránk, az í-inrrepségre olyan előadást javasol, ami rnindeIlkit érdekel, így pl.
fenntafthatóság és érdekes kiállítás/ok. Olyan kiállításra gondol, atninek keretében a mérnök
koIlégák valami nrás teriileten alkottak kinragaslót. Javasolta lvicz Mű.ia (iparrnűvész szinten
dolgozik), Heinrich Péter (fafaragások) rnLrnkáinak ebből a szernpontból töfténő
rnegvizsgálását, de rnások is - zenei teri_iletek - lehetrrek.

Polányi Péter

Az előző ciklLrsban a szakcsopotti n-runka segítése nettr lneIlt.

Most, rettdezvényeket, az esenrérlyekhez kapcsolódó szervezési rnLrnkát vállal. Így akarrtara25.
éves jLrbileLrmára és a MérIrökpark nregvalósítása érdekében tnár előkésztiletekel is tett.

KÖrlevél ff'lení az |innepre készítendő kiadványhoz, a tagiainkhoz kötődő jelentős rnunkák
bernutatására. A rnérnökpark ügyében az önkörrn ártyzaítal lnár egyezetetés is volt.

ElnÖk; szakteri.iletenkénti bemutatókra gondoltak a lakosság és a pályaválasztók tájékoztatása
céljából. A nrérnökpark helye a volt Techr:rikaHázaelőtti park vagy azAutóbusz-páiyaLrdvarral
szembeni park lerrne ideális.

Grimm viktor
Az elektrorlikai szolgáltatások terén szerettré a kamarai kollégákat segíteni. Az e-közrníi
llasználata során trrár szerzett tapasztalatokat és lraszI-tos volt, sokar-r kereiték rr-reg segítséget
kérv e az alakalrnazásról.

A Székesfehérvár Város Önkornrányzatát,lak Cazdasági bizottságában fogja a kamarát
képviselrri.

Az orvosoknak, iigyvédekrrek egyedi aláírási, azonosítási lehetősége van. A rnérrröki szaknra
esetébett is fontos lenne egyedi digitális aláírást alakaltnazni. Er]re vonatkozó javaslattal a
következő |ilésre el fbg késziilni.

K|ein Pá|

A dLrnaújvárosi kapcsolatokat (önkonnárryzaí, egyeíertr) építi és a szakcsoportokkal kapcsolatos
szervezési mutrkát (munkavédelnri és az építési) fogja táInogatni. A szakcsoporlok ügyében az
MMK úrj alaPszabályának elfogadását követőerr a szakcsoportok renclsz.... ,l,,.g,!ítása is
feladat lesz.

segíteni. A fiatal tervező kollégákat szeretné
lehetóséget biáosítva az idősebb tapasztalt



Kamaránk megalakulása 25. évfordulójának ünnepe

Elnök tájéko ztatott az eddi giekrő l.
A Civil kÖzPorltban (Teclrrrika l'táza) lesz az i.irrr-rep, Nem tervezi-il-rk lrosszúr lrríisort, nlár rrretltek
felkérő levelek,
Hajtó Ödon alapító elnök, Wagner Ernő elrrök Nagy Gyula volt elnök is itt lesz. Dr. Cser-
Palkovics A. és Molnár Krisztián is jelen lesz, visszaigazolták.
Meghívásokat rnég egyeztetl"ti keIl, az eddigiek előzetesen:
Horváth Miklósné, Horváth Miklós Csaba Szfvár önkonnányzat
Nádor István, Zalavári Istválr, Palotásné Kővári Teréz, Bukovics Lászlő területi kamatrai
eIrrökök, Kornjáthy László volt elnök,
Dunaúrjvárosi Egyetern rektor, Óbudui Egyetern clékán
FM Epítész katttara, FM KIK elnök.
Az ünrrepi [ilés rrarrátora a kDT yízttgyi lgazgatőság sajtóreferense lesz.
A nlár isnrert előadók:
Hajtó Ödon, Wagner Ernő, Elnök és nrég keressük a ,jó térnát és előaclóját''.
A ltinrnusz előérrekeseként Mészáros Játtos Elek felkérésre keriilt.
Lehetne rnég egy rövid táncbemutató, esetleg gyerInek népitánc. Ehhez is kér az Elnök
segítséget az el nökségtől.
Allófogadással záruIIra az i.innepély. Felnrertilhet egy csatlakozó kiáIlítás, de egyelőre nincs
hozzátéma.

Az ÜnnePi kiadványunkban lenne az Elnöki köszöntő, Hajtó Ödonnek a ,,Mi kamaránk"
tárgyúr emlékezése, elriökségi tablók, kitiintetettek és egyéni írások (4-6 oldal).

Eddigi felkérések szerinti igéretek; Grosz Kriszti, Tóth Sánclor, Fekete Krisztiárr és Kiss Tamás
(ajelzése szerint nenr éft egyetazegyéniInunkákon keresztüli bemutatókkal).

Kiss Tamás; nem ért egyet az ,,őnfényezéssel" ő inkább a szakteri_ilet bemutatására gondol,
annak lenne éftelnre.

Szigetiné Lászlő E.; nleg kellene határonli a kiadvány célját, kit akarLrnk nregcélozni? Milyen
keretekberr gondolkodjunk, kép szöveg és arányai. Épiiletek jelennek rneg éi akik tervezték?
Kellene egy tipográfus, aki ért azilyert kiadvány szerkesztéslrez.

E|nök; nern épí.iletekről, hanem építmérryekr,ől kellene szóljon a bemutatás.

PolánYi P.; célszeríi lerrne projektcsopoftokban - pl. épí_iletek, utak,,.. - bemutatni a saját
tervezésÍi munkákat l1elll lnagllnknak, hattem a ktilsősöknek csináljrrk. Szűrkszavúan, képekkeI,
tnagazinjelleggel. Mindenki Írlrat, rnajd a szerkesztő bizottság kiválasztja a kiadványbakerii|ő
anyagokat.

Kál|ai GY.; egyetért Kiss Tamással, neIn éft egyet a saját InLrnkák benrrrtatásával.

PolánYi P.; szerinte senkit neln zavar, hogy a íervező a saját nrunkáját nrLrtatja be.

A felmerÜlt kérdés nem zárult megállapodással, a tartószerkezeti terület egyedi módon
elutasítja a kiadvárrybarr saját rrrurTkák bernr-rtatását, lrelyette a szakteriiletlik bernr_rtatását
szorgalrrlazzák.

3. Szakmai továbbképzések

Hírközlés, informatika szakterü|etre, szepternber l 7-re megszervezve.

VÍzgazdálkodási szakterületre, nrindkét előadónap (tervezói, rnúiszaki) lTegszervezve,
reIrdbetl vatl.

EPÍtési szakterület, három előadónap rögzííve val1, az építésfelügyeletei előadókon túl az
építési hibák és javításLrk tárgyra sikeriilt előadót találni.

EPÜletgéPészet szakterületre, Téglás Zoltárt nern válaszolt, saját ötlet alapjári szervezzük

Elektrotechnika szakterületre, a tervezők és a műtszakiak részére egytitteserr megszervezve,

Energetika szakterületre, a íervezők és a műszakiak részére egytittesen megszervezve.
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KÖz|ekedési szakterü|etre, még az előadókra egyeztetés történik (időközben megtörtént).

Tartószerke zeti szakterületreo ITlegszervezve.

A székesfehérvári képzések helyszíne alapvetően a Jáky József Technikum, de egy-egy
all<alornra a Fejérvíz Zrt előadőíerrlét és a Nyitrai u. közösségi Yázat is igénybe ,r"..riik.
Dunaúrjváros esetében a Járási Hivatal tenne szokásosarl jó helyszín.

A képzéseket kontakt hirdettiik rneg, ha sziikséges lesz, átállrrnk online képzésre

4. Tagsági ügyek, jogosultságok
A rryilvántarlottak közűl 44 főnek adtLrrlk ki nyilvántartási dij elnraradás miatt jogosultság
felftiggesztő határozatot. A mai napig 29 fő nenr rendezte a taftozását, a jogosultság
felfi.iggesztés|ik hatályos,

A 9 fő két éven túl tagdíjat netn fizető tagurrknak ki.ildtünk ki 40 napos határicle.jű felszólítást a
tagdíj rerrdezésére. Köztilük 5 fő nenr válaszolt és tretrr is fizette n:regaz elnraradt íagdíjat, az ő
kizárásrrkra kérjiik az elnökség döntését,

aZ ElnÖkség 24l202l (09.06.) sz. határozatával töröljük a kamarai tagok
nyilvántartásábót.
név szerint:

07-072l Dr. Fehér András
07-01380 Hargita Nándor Lászlő
07-01410 Klujber Péter
07-0516 Nagy Sándor
07-1156 Pethő Gábor

TagfelvéteI, j ogosultságok

Kérelem Javaslat

Kovácsné Varga Ildikó tagfelvétel tagfelvétel

Lászlő Attila tagfelvétel tagfelvétel

Kapusi X'erenc tagfelvétel tagfeIvétel

Laczkő Tamás tagfelvétel tagfelvétel

Lévay Enikő tagfelvéteI tagelvétel

Dr. Budai Gábor tagfelvétel tagfelvéteI

Nagy Zsolt István tagfelvétel tagfelvétel

Sári József tagfelvétel tagfelvétel

Csókás Ádám Elek tagfelvéteI tagfelvétel

25/2021. (09.06.) számú Elnökségi Határozat
A kérelmezők tagfelvétela az Elnökség 7 fő igen,O fo nem, 0 fő taítőzkodás mellett elfogadta,
mivel a törvényben előírt feltételeknek megfelelnek.
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A beérkezetttervezőijogosultságok iránti kérelmet áttekintve az elnökség a következő véleményt adta:

kamarai szám Név Kért
jogosultság

Vélernény

07-01488 Kovácsné Varga Itdikó KE-K szakmai gyakorlat megfeleló

07-0824 Török zoltán TUE szakmai gyakorlat megfeleló

07-01468 Yarga István GD-T szakmai gyakorlat megfele|ő

07-01489 Lászlő Attila HI-V, HI_\rN terv ező gyakorrroki círn niegadható

07-01489 Lászlő Attila EN-VI, EN-ME tervező gyakornoki cím nem adható,
végzettség nem megfelelő

k.rn.f,

l r ,r í,-
íZúF 1\',,rr,"q
Pálfidé Nagy Mária

irodavezető

(/"L"lo,n
KuInánovics GyÖrgy ltitkár l

i

dr. Szepes Arrdrás sk.
elnök


