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Rendkívüli időszakra eset területi kamaránk beszámolási időszaka, miután a ciklus meghatá-
rozó részét a világjárvány befolyásolta/befolyásolja. Ez a pandémia nemcsak a kamarai élet-
ben jelentett kihívást, a gazdaság számára legalább annyira meghatározó lett. Leállt a terme-
lés, a munka igen sok szakterületen, emberek betegedtek meg súlyosan. Ugyanígy nagy hatás-
sal volt a lakosság életvitelére, megváltoztak a fogyasztói szokások. De a legnagyobb változás 
az emberi kapcsolatokban következett be. Talán az építőipar, az építésgazdaság volt az a te-
rület, ahol kisebb volt a visszaesés, de ott is romlottak a működési feltételek. A mérnökség 
családi és munkahelyi környezetét ugyanezek a tényezők befolyásolták. Valamivel jobbnak 
mondható a tervezők és szakértők helyzete, de a műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők 
körében már nagyobb károkat okozott a járvány. Mind országos, mind helyi szinten is hangsú-
lyoztuk, hogy járvány múltával ennek a rétegnek a munkája meghatározóvá fog válni. Újra be-
indítani a gazdaságot csak előre készített tervekkel lehet, ez pedig mérnökeink feladata lesz, 
ha időben érkezik erre a megrendelés. 

A beszámolási időszak, a 4 éves ciklus másik különlegessége, hogy ezen belül volt először olyan 
külső vizsgálat – az Állami Számvevőszék által – amely más szemmel tekintette át munkánkat.  

A mostani beszámolónkat, szemben a szokásos éves beszámolókkal, a teljes 4 éves ciklusra 
állítjuk össze. Ebben kívánjuk értékelni tevékenységünket, eredményeinket. Számot kell ad-
nunk a területi kamara vezetése munkájáról, benne természetesen az egyes tisztségviselők 
tevékenységéről is.  

Adataink 

Taglétszámunk alakulását sok tényező befolyásolja. Függ a különböző jogszabályi változások-
tól, melyekben előírtak kötelező tagságot, illetve mentesítettek az alól, létrejöttek új fajta jo-
gosítások, a tanúsítványok. A nyilvántartotti státuszú műszaki ellenőrök már csak felsőfokú 
végzettséggel kaphatnak új jogosultságot. Számukra ugyan nem kötelező a kamarai tagság, de 
a beszámoló írásakor a 760 fő kamarai tag közül 329 fő rendelkezik nyilvántartotti jogosult-
sággal is. Létszám helyzetünk változása a ciklusban: 

 

Tag- 
létszám 

(szünetelte-
tők) 

Teljes jog-
körű ter-

vezői 

Korlátozott  
tervezői 

Szakértői 
Műszaki  
ellenőr * 

Felelős  
műszaki  
vezető * 

Jogosultság 
nélküli  
tagok 

Nyilvántar-
tottak 

(szünetelte-
tők) 

 jogosultsággal rendelkezik   

2017. 01. 20. 699 (+81) 268 n.a. 161 182+247 218+535 178 n.a. 

2018. 03. 11. 736 336 35 171 194+248 233+518 191 n.a. 

2019. 01. 02. 738 (+94) 348 18 121 593 199+257 195 n.a. 

2020. 03. 753 (+100) 480 32 115 199+257 238+527 204 578 (+95) 

2021. 02. 18. 760 (+105) 363 32 113 216+247 255+535 178 607 (+100) 

                                 *kamarai tag+nem kamarai tag 

          

A számok értelmezésekor figyelni kell arra, hogy vannak kollégák, akik többféle jogosultsággal is ren-
delkeznek, illetve vannak jogosultság nélküli tagjaink is (jelenleg 197 fő). Az adatok tartalmazzák a 
technikusokat is. Továbbá vannak olyan jogosultságok, melyhez nem tartozik kötelezően kamarai tag-
ság. Ezért a sorok adatai nem összegezhetőek egyszerű összeadással.  
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Érdekességként említjük, regisztrációs sorszámunk kamarai tagoknál elérte az 1466-ot, a nyil-
vántartottaknál az 52092-öt (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.  

Ki kell térnünk a tagság kor szerinti eloszlására is, mert ebből jobb képet kaphatunk úgy a fiatal 
szakemberek, mint a nyugdíjas kor után is aktív Kollégákról. 

Teljes korfa 2021 

 

Korosztályok szerint 2021 
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Az adatok változását sok tényező befolyásolja. Egyrészt pozitív értelemben a belépések és át-
jelentkezések alakulása, negatív irányban elhalálozás, elköltözés, megszűnő munkakörülmé-
nyek miatti kilépések és a törlések is. Ez utóbbiak egyrészt a díjak fizetésének, másrészt a to-
vábbképzési kötelezettségek teljesítésének elmaradásából származnak.  

Kamarai tagok törlése 

 2017 2018 2019 2020 összesen 

tagdíj elmaradás 4 fő 3 fő 8 fő 8 fő 23 fő 

saját kérésre 5 fő 3 fő 3 fő 1 fő 12 fő 

Összesen 9 fő 6 fő 11 fő 9 fő 35 fő 

 

Nyilvántartottak törlése 

 2017 2018 2019 2020 összesen 

díj elmaradás 9 fő 9 fő 3 fő - 21 fő 

továbbképzés 
elmaradása 

8 fő 17 fő 29 fő 3 fő 57 fő 

saját kérésre 1 fő 1 fő 3 fő 12 fő 18 fő 

Összesen 18 fő 27 fő 25 fő 15 fő 85 fő 

Régi visszatérő probléma a tagsági nyilvántartás és a tagozati nyilvántartás ellentmondás. Ez 
abból adódik, hogy 1-1 tag tetszés szerinti számú tagozathoz való tartozást jelölhet be. Ez szak-
mai értelemben indokolható is, hisz akár a rokonszakterületek iránti érdeklődést is jelentheti, 
de nem mond ellent az általános érdeklődésnek sem. a probléma csak akkor jelentkezik, ha 
bizonyos feladatokat /pl. választás/ szakterülethez kell kötni. Erre az Integrált Informatikai 
rendszerben már korábban bevezették az „elsődleges szakmai tagozat” fogalmat /amit az 
Alapszabály várhatóan az idén fog rendezni/. Mi is megtettük ezt a besorolást már évekkel 
ezelőtt, amikor a tagjainkat jogosultságuk és/vagy végzettségük alapján társítottuk a tagoza-
tokhoz. Ezt a besorolást mindenki kézhez kapta, azon bármikor módosíthatott is. A beszámo-
lási időszak végére esett az új küldöttek megválasztása, ahol már ezt hasznosítottuk is, ez alap-
ján alakítottuk ki az un. szakmai csoportokat. /táblázat a következő oldalon/ 

A ciklus során változtak a jogszabályok és az MMK szabályzatai is. Mindenképpen szólni kell az 
un. 300 m2 alatti lakóépületekkel kapcsolatos változásokról, egyszerű bejelentéssel történő 
építéséről, a szabályozott geodéziai szakterülettel kapcsolatos változásokról, folyamatosan 
tettünk javaslatot 266/2013. szakmagyakorlási jogszabály módosítására. 

Jelenleg a jogosultságok kezelésére vonatkozó jogszabályokat a következő listában mutatjuk 
be: 

• 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szak-
magyakorlási tevékenységekről, 

• 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdál-
kodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről, 

• 354/2009.(XII.30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről, 

• 375/2011.(XII.31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának 
szabályairól, 
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• 14/2010. (II.5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékeny-
ség folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás ve-
zetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról, 

• 176/2011.(VIII.31.) Korm. rendelet a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági keze-
léséről, 

• 247/2011. (XI.25.) Korm. rendelet az atomenergia alkalmazása körében eljáró függet-
len mű-szaki szakértőről, 

• 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékeny-
séggel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól. 

Ez a felsorolás elég szemléletesen mutatja be azt a nehéz feladatot, melyet elsődlegesen tit-
kárunknak kell kézben tartani. (A részletesebb lista a honlapunkon megtalálható a Dokumen-
tumok menüpont alatt.) 

 

Tagozat 
Összes 

tag 
Elsődle-
ges tag 

Akusztikai  3 1 

Anyagmozgató, Építőgép és Felvonó  53 28 

Egészségügyi-műszaki  7 3 

Elektrotechnikai és Épületvillamossági  112 86 

Energetikai  107 25 

Építési  107 57 

Épületgépészeti  114 93 

Erdőmérnöki, faipar és agrárműszaki  4 2 

Gáz- és Olajipari  28 6 

Geodéziai és Geoinformatikai  80 78 

Geotechnikai  27 6 

Gépészeti  63 36 

Hírközlési és Informatikai  33 22 

Környezetvédelmi  70 43 

Közlekedési  96 71 

Munkabiztonsági  44 37 

Szilárdásvány-bányászati  5 2 

Tartószerkezeti  107 79 

Tűzvédelmi  17 11 

Vegyészmérnöki  9 5 

Vízgazdálkodási- és Vízépítési  101 69 

össz 1187 760 

 

A területi kamarák feladatai két nagy csoportba sorolhatók: hatósági szakmai jellegű és érdek-
védelmi. Míg az elsőt jogszabályok határozzák meg, és csak a végrehajtásban tudunk egyéni, 
emberi vonásokat bevinni, addig a második csoport tartalmát nagyrészt magunk határozhat-
juk meg. 
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Az iroda 

Az iroda működésével kapcsolatban az elmúlt időszakban sem merült fel lényegesebb prob-
léma. Mindkét munkatársunk jó kapcsolatokat ápol a saját csoportjába (kamarai tagok, illetve 
nyilvántartottak) tartozó Kollégákkal, akik nagy bizalommal keresik Őket az elintézendő dol-
gaik ügyében. Természetesen vannak speciális feladatok is, melyek függetlenek az előbbi fel-
osztástól, így Pálfiné Marika végzi a könyveléssel kapcsolatos feladatokat, amibe Kolléganője 
a számlázási feladatoknál segít be, míg Fürészné Andrea igen nagy munkát végzett a tovább-
képzések szervezése lebonyolítása és adminisztrációja során, de a kolléganői segítség itt jelen 
volt folyamatosan.  

Munkájukat a titkár irányítja, fogja össze. Az irodai ügyintézések során egyetlen ügy elintézése 
sem lépte túl az engedélyezett időtartamot, sőt az otthoni munkavégzéssel inkább rövidült a 
várakozás. A mérnöki jogosultságok intézésben meghatározó a havonkénti elnökségi ülések 
rendje, amit, ha az eljárási határidők betartása miatt szükséges kiegészítjük az elnökségi elekt-
ronikus szavazással is. Ezt a feladatot a szakcsoportok minősítő munkája segíti, ezzel eredmé-
nyesebbé téve a jogosultságok megadásának eljárását. Az ügyintézés idejét természetesen 
meghosszabbítja az, ha a kérelmet el kell küldenünk tagozati véleményezésre. A legutóbbi két 
évben már ezekben az esetekben is tartani tudtuk az előírt határidőket. A MűE/FMV kérelmek 
intézése ilyen tekintetben egyszerűbb, mivel az esetek zömében nincs szükség szakcsoporti 
minősítésre, így nincs semmi akadálya a gyors elintézésnek.  

A 4 éves ciklusban összesen 5 ügyünkben volt fellebbezés, másodfokon az elsőfokú döntése-
inket helyben hagyták. Ezek közül a másodfok döntését két esetben igazgatási bíróságon is 
megtámadták, ezek elbírálás alatt vannak. 

Az irodai munkába folyamatosan vontuk be az informatika adta előnyöket. Így már ereden-
dően is természetes volt a digitális adatkezelés, ezt nagy mértékben javította a központi nyil-
vántartó rendszer (IIR) bevezetése, illetve a saját erőből létrehozott digitális személyi adattá-
runk is (a személyi anyagok digitalizálás útján történő átalakítása). Szerverünk eredendően is 
alkalmas volt arra, hogy szükség esetén távoli eléréssel (VPN) kapcsolódni lehessen a tárolt 
anyagainkhoz. 2020 elején vált egyértelművé, hogy tovább kell lépnünk ezen az állapoton, át-
tértünk az MS Office 365 szoftvercsomag alkalmazására, ezzel együtt az adatok felhő alapú 
tárolására. Ebben természetesen Külső segítséget kellett igénybe vennünk. A folyamatos tá-
mogatására a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara jó tapasztalatai alapján a Macrotel Kft-vel 
kötöttünk szerződést. Megtörtént adataink migrálása a felhőtárhelyre, illetve a munkatársak 
gyors betanítása az új szolgáltatások használatára. Ez már egybe esett az egészségügyi vész-
helyzet kihirdetésével, amikor is az irodából mindenkit „hazaköltöztettünk”, kiépítettük az ott-
honi munkavégzés mindazon körülményét, ami a feladatok végzéshez szükséges volt. Ezzel 
irodánkat időszakosan be is zártuk.  

Az alkalmazott informatikai rendszerünk a régebbi jogosultsági iratok digitalizálása és otthoni 
elérhetősége miatt szinte teljeskörűen kiszolgálja az otthoni irodai munkavégzést. Az otthoni 
munkavégzés hozadéka az is, hogy az ügyfeleink mintegy 90-95 %-ban elektronikus úton adják 
be a kérelmeket és hozzájárulnak a válaszok, döntéseink hivatali kapun keresztüli elektronikus 
kézbesítéséhez. Az irodai dolgozóink közül kettő a saját számítógépét egy kolléganő a kamarai 
számítógépét használja az otthoni munkavégzéshez. 

A postai költségeinket a majdnem teljeskörű digitalizált ügyintézés jelentősen csökkentik. 

Az irodai dolgozók elérhetőségét és a kapcsolattartást biztosítja az is, hogy a már korábban 
telepített IP alapú telefonrendszerünk használatát ki lehetett terjeszteni a Kolléganőink ott-
honi irodájára is.  
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Ugyancsak ez az informatikai fejlesztés járult hozzá ahhoz, hogy első lépésben az elnökségi 
üléseket is átszerveztük elektronikus kapcsolati szoftverrel tartott virtuális ülésekké.  

A 2020-as évi őszi újabb egészségügyi vészhelyzet kihirdetése az előzőek miatt már nem jelen-
tett különösebb problémát, a tavasszal bejáratot módon lehetett folytatni az otthoni munka-
végzést. A zárt időszakban a Kolléganők ügyeleti rendben heti rendszerességgel ellenőrizték a 
postán érkező küldeményeket, így azokkal sem történt elmaradás. 

Az iroda működésének fontos alapelve, hogy a hozzánk forduló szakemberek számára nyúj-
tandó szolgáltatás legyen a középpontban. Ez érvényes úgy az ügyfelek fogadására, mint 
ügyeik folyamatos kezelésére is. A jelenleg kialakult irodai gyakorlat szerint létezik meghirde-
tett ügyfélfogadási rend, amit a kollégák javarészben betartanak. Mindezek mellett az ügyin-
tézőink soha nem utasítanak el személyes vagy telefonos megkeresést, hisz lehetséges, vala-
kinek épp akkor volt ideje bejönni, akkor járt pont arra.  

Az iroda működését jól jellemzik az alábbi számok is: 

Típus 2017 2018 2019 2020 

Általános levelezés (LEV) 104 40 29 22 

Épületenergetikai tanúsító (TÉ) 1 5 1 3 

Etikai-fegyelmi ügyek (EFÜ) 2 1 2 0 

Felelős műszaki vezető (MV) 52 75 89 100 

Hatósági bizonyítvány (HTB) 46 52 34 24 

Műszaki ellenőr (ME) 36 36 37 37 

Szakértői egyéb (SZE) 10 5 4 5 

Szakértői kérelem (SZ) 1 1 2 1 

Tagfelvételi kérelem (TG) 39 29 42 34 

Tagsági ügyek (TAG) 6 16 17 28 

Tervezői kérelem (TV) 26 28 27 66 

Támogatás pályázat  1 1 1 1 

Összesen                                324 289 286 321 

Fontos kérdés az adminisztráció terén, hogy a nyilvántartás naprakész és teljes legyen. Ez 
azonban nem mindig az iroda munkáján múlik! Sajnos gyakran ütközünk magunk is olyan prob-
lémába, hogy visszajönnek a postai és az elektronikus leveleink. Ha a kollégák nem értesítenek 
minket a változásokról, akkor sajnos a még fontosnak számító iratokat sem tudjuk kézbesíteni. 
Más kérdés az elektronikus levelezés! Sajnálatosan igen sok Kolléga nem alkalmaz magán  
e-mail címet, hanem munkahelyi címet használ. Ezzel kettős probléma is van. Egyrész az info@ 
kezdetű címet nem mindig az érintett kapja meg, illetve az azonos helyen dolgozóknak nem 
tudunk valódi, névre szóló levelet küldeni. A másik gond akkor keletkezik, amikor valaki mun-
kahelyet változtat, megszűnik a céges telefon és e-mail elérése, és erről nem kapunk tájékoz-
tatást. Ez a jelen időszakban még tetőződött azzal is, hogy több ingyenes levelező szolgáltató 
domain címe megszűnt, így az emberek tömegesen váltottak szolgáltatót. 

Fontos szolgáltatásként vezettük be a ciklus során, és működtetjük folyamatosan a Kollégák 
kiértesítését a lejáró jogosultságaikról. Akinek nem ismerjük az e-mail címét, annak nem tud-
juk az értesítést kiküldeni, tehát a kollégák érdeke is, hogy az elérhetőségük pontos legyen. 
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Az Állami Számvevőszék vizsgálatáról 

Fennállásunk óta első alkalommal történt ilyen jellegű vizsgálat kamaránknál. Nem ért ugyan-
akkor váratlanul minket, mivel a folyamat az MMK vizsgálatával kezdődött, melynek során fo-
lyamatos tájékoztatást kaptunk, milyen adatokra, folyamatokra terjedhet majd ki a területi 
kamara szintjén is a vizsgálat. 

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a terv szerint vizsgálja meg mindazon szervezetek gazdálkodá-
sát, melyek állami forrásokat kapnak munkájuk végzéséhez. A Mérnöki Kamarák 2015. óta ré-
szesülnek ilyen központi, esetünkben Miniszterelnökségtől kapott támogatásban. Miután ezek 
a kamarák államtól átvett feladatokat oldanak meg, ezért került sor erre a támogatásra az 
utóbbi években. Ez a területi kamaráknál kezdetben egységesen 5 millió Ft/év volt, később 
változott egyedi elbírálású összegekre. 

Az ÁSZ ellenőrzés folyamatos adatbekéréssel zajlott le. Vizsgálták a tagdíjakkal kapcsolatos 
adminisztráció, a nyilvántartásainkat, kiemelten az előző években kapott állami támogatás fel-
használását és elszámolását. Kitértek a gazdálkodással kapcsolatos dokumentumok meglétére 
és azok tartalmára is. 

A vizsgálat a 2015-18 időszakra terjedt ki. A támogatások igénylését kellően meg kellett ala-
pozni, megjelölve a felhasználás célját és ütemezését. Az egyes évek zárásaként beszámolót 
kellett készíteni a végrehajtott feladatról, a pénzeszközök felhasználásáról. Ezeket minden 
szükséges számviteli bizonylattal együtt a Támogató felkérésére egy független könyvvizsgáló 
részletesen elemezte, és csak a hibátlan, azaz gyakran a javított beszámoló fogadta csak el. 

Amikor az ÁSZ vizsgálat megkezdődött, nagyrészt ugyanezeket a dokumentumokat kellett fe-
léjük is benyújtani, kiegészítve a számviteli tevékenységünket támogató szabályzatokkal. A 
vizsgálat semmilyen pénzügyi-számviteli hibát nem talált anyagainkban, viszont voltak észre-
vételeik az egyes, általánosan előírt szabályzatok hiányára, illetve a meglévők tartalmára vo-
natkozóan. Ezek döntően kis munkával pótolható feladatot jelentettek, és ezeket a vizsgálat 
során meg is küldtük az ÁSZ felé. Igazából egy olyan kérdés volt, melyben talán felfogási kü-
lönbségről beszélhetünk, ez a tagdíj-elmaradások kezelésére vonatkozott. A vizsgáló a kintlé-
vőségek nyilvántartását kereste. A kamaránk nem ad ki előre un. díjbekérő számlát a tagjai 
felé, hanem azok befizetési után számlázza le azokat. Így kintlévőség nem is keletkezhet. Igaz, 
ugyanakkor minden évben van néhány Kolléga, aki elmarad a díjak befizetésével. Sajnos a vo-
natkozó jogszabályi tartalom miatt a kamarai tagok az elmaradt befizetés miatt csak akkor 
kérhetők számon, ha az elmaradás meghaladja az 1 éves időtartamot. Ilyenkor a jogszabályi 
feltételek alapján megtörténik a befizetési felszólítás, majd a törvényes határidő után, ha ad-
dig sem teljesítik a kötelezettségüket, töröljük Őket a tagnyilvántartásból. 

És itt volt félreértés a vizsgáló és a vizsgált között, mert mi ezt eddig nem egy önálló adattáb-
lában tartottuk nyilván, hanem egy annál sokkal korszerűbb és megbízhatóbb, az országosan 
egységesen működő un. Integrált Informatikai Rendszerben (IIR). Ebből naprakészen ellenőriz-
hető a befizetés vagy elmaradás ténye, és még igen sok egyéb fontos információ is. 

Összességében elmondhatjuk, mind a könyvvizsgálói, mind az ÁSZ vizsgálat hasznos volt, így 
most már minden szükséges szabályzat rendelkezésünkre áll a következő évek munkájához. A 
legfontosabb ugyanakkor, hogy pénzügyi szabálytalanságot nem találtak a Kamaránknál. 
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A szakcsoportokról 

Változatlanul valljuk, hogy a szakmai munka legfontosabb színtere a szakcsoportokban lenne. 
Egyrészt szükséges segítségük a jogosultságok megadását megelőző minősítési munka támo-
gatásában, másrészt a továbbképzési tematikák meghatározásában. 

A szakcsoportok szervezése, mozgatása, életben tartása ebben a ciklusban sem lépett előre, 
pedig egy elnökségi tag, Polányi Péter személy szerint kapott erre a feladatra megbízást. Saját 
korábbi jelentései szerint azonban ezt a feladatot nem végezte el.  

Bár a jelen MMK Alapszabály szerint a szakcsoportok a tagozatok megyei szervezeti egységei, 
de tapasztalataink szerint nem mindegyik tagozat fordít erre kellő figyelmet. Ettől még önszer-
veződő módon folyhatna szakmai munka itt helyben is, de igen sok körülmény akadályozza 
ezt. Miután a szakcsoportot alkotó szakemberek a területi kamara bejegyzett tagjai, így az ál-
taluk létrehozott és működtetett szakcsoportok a területi kamara egységei is. Erre mindig nagy 
gondot fordítottunk, ösztönöztük és támogattuk azokat a csoportokat, melyek bármilyen ak-
tivitást fejtettek ki, illetve segítettük a csoportok vezetőit is.   

A csoportok működési rendje nem egyértelműen meghatározott az MMK Alapszabályában. 
Ebben az egyik hiányosság, hogy nem ismert, milyen ciklikussággal kell pl. a csoportok vezeté-
sét újraválasztani, így lehetséges, egyik-másik csoport működése az idővel vitatottá válhat. 
Szerintünk a csoportok tisztújítását ugyanazzal a 4 évessel ciklussal kellene kezelni, mint ami 
a kamara többi egységére (terület, tagozatok) érvényes. Ha ezt követjük, akkor több csopor-
tunknál is időszerűvé válik a vezetőség beszámolója és a választás kiírása. Ezt a kamara iroda 
az elektronikus szavazások lebonyolításával tudja támogatni, mint ahogy történt ez már ko-
rábban is. 

Mindenképpen ki kell emelnünk a vízgazdálkodási és vízépítési csoport, a környezetvédelmi 
csoport munkáját. Előbbi szervezettsége részben következik a szakmai szervezetükkel való 
kedvező együttműködésből, míg másik esetben a szakmai közösség összetartó erejéből. Ter-
mészetesen mindkét esetben a szakcsoport-vezető munkájából is. 

A tartószerkezeti szakcsoport esetében a kapcsolattartás döntően az elektronikus megoldá-
sokra szorítkozik, de abban viszont aktív. Jól működik a minősítő tevékenységük. Igen aktívak 
a továbbképzések során is. 

Az elektrotechnikai és épületvillamossági csoport egyesült az energetikai csoporttal, kialakult 
így a legnagyobb megyei szakcsoport. Bár vezetőjük igen sokat megtesz a csapat érdekében, 
a kollégák igen nehezen mobilizálhatóak. A szakmai továbbképzések terén időnként sajátos 
megoldásokat, összevonásokat javasolnak, ezeket a következőkben jobban át kell majd gon-
dolni. 

A közlekedési szakcsoport esete hasonlít a vízgazdálkodásira, összemosódnak a határok a szak-
mai tudományos egyesesülettel, és inkább oda tevődik a munka látványosabb része. A koráb-
ban aktív szakmai életet a járvány erősen megtörte, remélhetőleg vissza tudnak majd térni a 
korábbi megoldásokhoz (szakmai napok, bálok, kirándulások). 

A geodéziai csoport korábban híres volt az összetartozásáról, ebből sokat vesztettek azzal, 
hogy mára szinte már csak elaprózódott magánvállalkozások működnek a szakterületen. Ne-
héz kiválni kamarai összejövetel címén a napi feladatokból ott, ahol 1 vagy 2 fős munkahelyek 
működnek. A hivatali dolgozókra vonatkozó jogszabályi változások miatt közülük sokan szüne-
teltetik tagságukat. 

Az épületgépészeti csoport működéséről, vezetéséről tudunk a legkevesebbet az utóbbi idő-
ben. Sajnos a szakcsoport vezetője, Téglás Zoltán rendszeresen hiányzik az elnökségi ülésekről, 



Beszámoló a FMMK 2017-2021 közötti tevékenységéről  2021. 03. 01. 

- 11/26 - 

 

még az elektronikus levelezésre sem reagál rendszeresen. A csoport utolsó tisztújítása óta már 
elég nagy idő telt el, időszerű gondolkozni annak megszervezéséről. 

A környezetvédelmi csoport életében hátrányt jelent, hogy nem vonatkozik rájuk az általános 
továbbképzési szabály. Ennek ellenére rendszeresen szerveznek kisebb képzéseket, legutóbb 
pedig bekapcsolódtak egy országos kampányba is. 

Van néhány szakterület, melyen nem sikerült többszöri kísérletre sem a csoport megalakítása. 
Az építési csoport létrehozására már több Kollégával tettünk lépéseket, de ebben most épp a 
vírushelyzet jelentett gátat. Remélhetőleg kitart majd a lendület a járvány elmúltával. 

Az anyagmozgató szakma tagozati szinten kezdeményezte a gépészekkel való közös szerve-
zést, de a megyei Kollégák közömbösségén elhalt a kezdeményezés. Ugyanígy hiányzik a mun-
kabiztonsági szakterület szervezettsége is.  

A továbbképzésről 

Minden szinten fontos kérdésként kell kezelni a kollégák továbbképzésének támogatását.  Eh-
hez a korábbi években a Miniszterelnökség támogatása révén tudtunk komolyabb lépéseket 
tenni. Az utolsó évben a támogatás lebonyolítása átkerült a Lechner Tudásközponthoz, ami a 
nagyobb baj, lecsökkent a támogatás mértéke. Ezzel az is a gond, nem tudjuk, hogy a beadott 
támogatási kérelmek elbírálása milyen szempontok szerint történik. A korábbi támogatások 
révén elértük, hogy területi kamaránknál regisztrált kollégák (tagok és nyilvántartottak is) szá-
mára a továbbképzést ingyenessé tudtuk tenni. Ezt kiterjesztettük később oly módon is, hogy 
bárki részt vehet bármelyik képzésen, ha szakmai érdeklődését így tudja kielégíteni. Tehát 
nem korlátoztuk a támogatást az évi egyszeri képzésre. Elértük, hogy már sokan több tovább-
képzést is látogattak, illetve örömteli módon megjelentek az előadásokon a nyilvántartottak 
is.  

Az utolsó évben annyiban változott a dolog, hogy ezeket a továbbképzéseket is át kellett szer-
veznünk a vírushelyzethez igazodva. A már említett szoftverrendszer egyik eleme (Teams) tá-
mogatja az ilyen képzések lebonyolítását. Mi azt a változatot használtuk a szoftver lehetőségei 
közül, amikor un. élőeseményt közvetítünk. Az első megoldások még az irodában kialakított 
mini stúdió révén születtek meg, amikor is az előadók bejöttek hozzánk, ott tartották meg az 
oktatást, amit élőben tudtunk közvetíteni. Megoldottuk a „jelenlét” ellenőrzését is. A szoftver 
ugyan az élő párbeszédet nem támogatja, de lehetőség nyújt „chat” jellegűen a kérdések be-
küldésére, melyekre az előadók vagy helyben élőszóval tudtak válaszolni, vagy utólag elektro-
nikus üzenetben. A járványhelyzet romlásakor bezártuk a stúdiót is, és home office végeztük 
a Kolléganővel közösen a képzések lebonyolítását, amelynek során az előadók az otthoni vagy 
munkahelyi környezetükben tartották meg előadásukat, mi pedig szerveztük azok közreadá-
sát. 

A sikeres lebonyolítás érdekében két tesztnapot is szerveztünk. Az egyiken a leendő előadók-
kal próbáltuk ki a kapcsolat kiépítést és a saját eszközök megfelelő beállítását, a másikon pedig 
a képzésre jelentkezőknek tettük lehetővé a kapcsolat létrehozását. Végül is úgy sikerült lebo-
nyolítani mindezt, hogy senki sem maradt le az újszerű megoldás miatt a képzésről. Amikor 
valaki nem tudott részt venni a képzésen, az alapvetően az otthoni technikai eszközök, illetve 
az internet hálózatuk gyengesége miatt következett be. 

Az előadásokról automatikus videófelvétel készült, melyeket feldaraboltunk témakörönként, 
és az előadók engedélyével publikáltunk honlapunkon a szakcsoporti területeken. ezek eléré-
séről mindenkit kiértesítettünk. Tapasztalatunk szerint elég magas volt az elérési szám. 
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Évente igen változó létszámban vesznek részt saját és más megyékből érkező Kollégák az álta-
lunk szervezett képzéseken. Igyekszünk reklámozni más területeken is képzéseinket, bár a leg-
jobb reklám a jól megválasztott tematika, és az ahhoz tartozó jó előadó személye. Vannak 
szakterületek, ahol évről évre nagy létszámú külső Kolléga érkezik a képzéseinkre (pl. geodé-
zia, építési, közlekedési), míg más területeken – talán a túl speciális összeállítás miatt is – ke-
vesebb érdeklődő érkezik más megyéből (pl. vízgazdálkodás, közlekedés). Arról nincs statisz-
tikánk, hogy saját tagjaink közül hányan teljesítik ezt a kötelezettséget más megyék képzésein. 
Ha ez szervezetten kerül sorra, akkor a társkamarával való megállapodás alapján esetükben is 
megadtuk a pénzbeli támogatást.  

Külön kategóriába tartoznak az un. külső szervezésű konferenciák, melyek rendezéskor kér-
ték/kérik kamaránk együttműködését. Ez legtöbbször a tematika akkreditációját és a szerve-
zés támogatását jelenti. Ennek fejében esetenként ingyenes részvételi lehetőségeket kapunk. 

A következő táblázatban az is látszik, egyes szakterületek esetében van lehetőség olyan tema-
tika választására, melyek más szakterületi kollégák továbbképzésére is alkalmasa. Ezt minden 
évben az érintett szakmai tagozatok határozzák meg egyedileg. 

szakmai továbbképzés 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 

 
Ter-
vező 

ME/ 
FMV 

Ter-
vező 

ME/ 
FMV 

Ter-
vező 

ME/ 
FMV 

Ter-
vező 

ME/ 
FMV 

Elektrotechnikai és Épületvillamossági  
60 69 

45 47 88 80 

Energetikai  41 16 61 94 

Építési  - 252 - 219 - 355 - 330 

Épületgépészeti  54 50 56 59 74 43 83 55 

Geodéziai és Geoinformatikai  58 - 54 - 130 - 87 - 

Közlekedési  43 78 36 42 46 54 71 134 

Tartószerkezeti  57 - 61 - 112 - 114 - 

Vízgazdálkodási- és Vízépítési  41 42 39 34 46 56 43 58 

össz 313 491 332 417 482 583 485 664 

 

Hosszabb távon el kell gondolkodni, mely szakterületek szabad, illetve érdemes összevonni a 
képzések szervezése során. Korántsem biztos, hogy tervező és szakértő mérnököknek szánt 
tematika megfelel a nyilvántartottak számára is, és igaz ez viszont is. Úgyszintén erőltetett 
lehet, ha 2 vagy 3 szakterület számára tartunk közös képzést, mert kimaradhatnak a szakma 
specifikus ismeretek. Mindezt szakterületenként kell vizsgálni természetesen. 

Küldöttgyűlésről 

Az országban talán elsőként a mi területi kamaránk állt át a küldöttgyűlési formára korábban. 
(Budapest eleve úgy indult a létszámok miatt.) Példánkat ma már egyre több területi kamara 
követi, ezzel is elkerülve az érdektelenséget, a szervezés nehézségeit, a rendszeres ismételt 
taggyűléseket. Mi ezzel a formával gondoltuk megelőzni ezt, kibővítve azzal, hogy a nyilvános 
küldöttgyűlésen bármelyik tagunk részt vehet, illetve az anyagokat a honlapon keresztül nyil-
vánosságra is hozzuk. A forma bevált, bár ebben is voltak kisebb problémák. Megmagyarázha-
tatlan, hogy ha egy Kolléga elvállalta a küldöttséget a saját szakterületén, mégsem jött el a 
négyből 3, sőt volt, aki 4 alkalommal. Ezért is kellett az Alapszabályunkban erre vonatkozó 
módosítást beépíteni, miszerint aki 50 %-ban távol marad, nem választható újra. Ezt a szabály 
2021-ben már alkalmazni is kellett néhány jelölt esetében. 
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Mint annyi más dologban, a Küldöttgyűlés szervezésében is gondot jelentett a 2020-as év. Mi-
vel az érvényes szabályok szerint nem tarthattunk személyes megjelenéssel gyűlést, a jogsza-
bályok megengedték, hogy elnökségi határozattal zárjuk a beszámolókat, illetve készítsük a 
következő évre szóló terveket. Végül is úgy döntöttünk, hogy építve a korábban jelzett infor-
matikai fejlesztésekre, online Küldöttgyűlés fogunk szervezni. A megoldásban nagy segítséget 
jelentett az akkori támogató csapat közreműködése. Összességében sikeres küldöttgyűlést 
tartottunk, és igen érdekes tapasztalatokat gyűjtöttünk. Először is beláttuk, bár megteremtet-
tük a lehetőségét, hogy a küldöttek egyedi azonosítóval lépjenek be a videókonferenciára, 
többségük megkerülte ezt a lehetőséget és névtelen felhasználóként csatlakozott. Ezzel a sza-
vazások lebonyolítása vált nehezen ellenőrizhetővé. A másik probléma a küldöttek fegyelme-
zetlensége volt, még nem alakult ki az online értekezletek etikája. Többen jelentkezés nélkül 
közbeszóltak, gyűlés közben akarták kipróbálni a szoftver lehetőségeit, ezzel időnként megza-
varva a folyamatosságot. Mindezek ellenére sikeresen lezajlott a küldöttgyűlés, sikerült min-
den napirendet végig vinni és a döntéseket meghozni. Tapasztalatainkra a társzervezetek is 
kíváncsiak voltak, mintegy 10 fő, más megyei vezető is végig követte az eseményt. 

Miután a 4 éves ciklus végéhez érünk, új küldöttválasztást szerveztünk 2020 végén, 2021 ele-
jére áthúzódva. A teljes procedúrát elektronikus szavazással az interneten keresztül oldottuk 
meg. Első körben jelöléseket kértünk szakterületenként, majd felkértük a jelölteket, nyilatkoz-
zanak arról, elvállalják-e a jelölést.  

Ez a jelölési és választási procedúra felhívta figyelmünket egy érdekes problémára. A kollégák 
elég jelentős része nem hajlandó semmilyen szerepet vállalni a kamara életében, meglepően 
sokan, a jelöltek majd fele nem vállalta ezt a feladatot. Az indokok igen eltérőek voltak, nagy 
mértékű leterheltség, távoli munkahely, egészségi állapot voltak a jellemzőbbek. Ez azért ér-
dekes kérdés, mert elég gyakran hallani olyan kritikákat, mellyel a kamara működését, talán 
létét is vitatják. A vélemények mögött egész biztosan van némi igazság. De, amikor lehetőség 
lenne tenni azért, hogy javítsunk ezen, akkor sokan elhárítják még a lehetőségét is. Épp ezért 
a küldötteknek ez is lehet egy feladat, megpróbálni felrázni a kollégákat. 

Az így kialakult Küldöttgyűlés tagjai már ennek a választásnak a felhatalmazottjai. Köszönjük 
az előző ciklus azon küldötteinek munkáját, akik aktívan vettek részt a munkában! Az új vagy 
újonnan megválasztottaknak pedig jó munkát kívánunk az elkövetkező 4 évre! 

Díjfizetésről 

Szólnunk kell a kamarai tag- és nyilvántartási díjjal kapcsolatos fizetési morálról is. A MMK 
Küldöttgyűlése a korábbi években visszafogottan nyúlt a díjemelés eszközéhez. Ennek viszont 
az lett a következménye, hogy díjaink messze elmaradtak az inflációkövetés adta számoktól, 
miközben költségeink természetese növekedtek. A ciklus közben volt egy változás, majd a 
2020. évi szeptemberi /elhalasztott/ Küldöttgyűlésen történ nagyobb változtatás, melynek ha-
tása majd csak a 2021. évben fog jelentkezni. Általánosságban elmondható, nincs különösebb 
gond a díjak befizetésével, bár vannak kisebb csúszások.  

A pandémia következtében számítani lehetett nagyobb elmaradásokra, ezért az MMK és a te-
rületi kamarák is a türelmi elvet alkalmaztak mindvégig. Akiknek gondot jelentett volna a be-
fizetés, kérhették annak halasztását. Többen éltek a szüneteltetés lehetőségével azok közül, 
akiknek munkalehetőségeik megszűntek vagy szüneteltek. 

Összesen a 4 év alatt 23 fő kamarai tagot, illetve 21 fő nyilvántartottat kellett törölni a nyil-
vántartásból (ld. 5. old.), mivel díjelmaradása túllépte a törvényben megszabott mértéket, és 
többszöri felszólítás ellenére sem rendezte elmaradását. 



Beszámoló a FMMK 2017-2021 közötti tevékenységéről  2021. 03. 01. 

- 14/26 - 

 

A nyilvánosságról 

Számunkra mindig is kiemelt jelentőségű volta a nyilvánosság kérdése. Elsők között hoztunk 
létre önálló honlapot, majd indítottunk hírlevél szolgáltatást. Honlapunk látogatottsága vál-
tozó, egyes eseményekhez kapcsolódva erősödik, majd lanyhul az érdeklődés. A hírlevél kül-
dése igen eltérő fogadtatásra talál a tagság körében.  

Menetközben több alkalommal változtattunk a hírlevek tartalmi és formai elemein. Igyekez-
tünk oly módon csökkenteni a levelek méretét, hogy a teljesen részletes információt 1-1 hon-
lapi bejegyzésben tettük közzé, a hírlevélben csak az erre való hivatkozást küldtük ki. Ugyanez 
volt érvényes a szükséges mellékletekre is, melyeket letölthető módon tettük fel a honla-
punkra. A formai elemekben törekedtünk a nagyméretű képek mellőzésére, így a telefonos 
megtekintések is egyszerűbbé váltak. Legutolsó változás már az új irodatechnikai szoftverhez 
kapcsolódik, amivel saját magunk tudjuk kiküldeni ezeket a leveleket közbenső szolgáltató 
igénybevétele nélkül. 

Sajnos van olyan Kolléga, aki hírleveleinket a reklámújságok kategóriájában kezeli. Ez abból is 
látszik, hogy számtalan levelet vagy telefonhívást kapunk olyan kérdéssel, aminek válasza nem 
sokkal korábban szerepelt a hírlevelünkben.  

A ciklus elejére elkészültek a szakcsoporti honlapok is, amivel a csoportok munkáját kívántuk 
támogatni. A kezelés elsajátítására segítséget adtunk, mellyel sajnos nem sok szakcsoport élt. 
A vízgazdálkodási és vízépítési csoport azóta is önállóan kezeli a saját honlap felületét, a töb-
biekét, központilag próbáljuk naprakészen tartani. Sajnos azt is le kell írnunk, hogy az Elnök-
ségünk tagjaitól sem kapunk ebben segítséget, nem küldenek híreket, cikkeket. 

A nyilvánosság terén némi segítséget jelent a városi hírlappal meglévő jó kapcsolat, melynek 
eredményeként évente 1-2 cikket sikerül megjelentetnünk. A megyében működő önkormány-
zatokkal, miután kikerült hatáskörükből az építésügy, szinte lenullázódott a kapcsolatunk. Ez-
zel párhuzamos javult viszont a Székesfehérvári és a Dunaújvárosi Járási Hivatallal az együtt-
működésünk. Érvényes ez a kölcsönös tájékoztatásra, de régóta aktív részesei az építési szak-
mai továbbképzéseinknek is. 

A ciklus során létrehoztuk a Fejér megyei mérnökért Alapítványt, melynek elsődleges célja a 
megye műszaki felsőoktatásában tanulmányi sikereket elérők kiemelése és jutalmazása. A Ku-
ratóriumban a két megyei egyetem is delegált képviselőt, így sikerül megtalálni a jutalmazásra 
méltó hallgatókat. Mindkét egyetemen díjazzuk az 5. félévig legjobb tanulmányi eredményt 
produkáló hallgatót, illetve a legsikeresebb diplomaterv készítőit. 

A nyilvánosság, a kamarai szolgáltatás és a szórakoztatás különös keveréke az évenként meg-
rendezett Kamarai bál is. Kedvezően alakult annak a szándékunknak megvalósulása, bővítsük 
a résztvevők körét a nyilvántartottak csoportjából is. A következő lépésként újabb kedvezmén-
nyel fordultunk a fiatalok felé. A szép sorozat a pandémia miatt megszakadt, és nem is várható 
rövid időn belül ennek felélesztése. 

Jó kezdeményezés volt egy alkalommal a hétvégi bográcsparti, a Szakleves szervezése, ami 
azonban szervező és érdeklődő hiányában sajnos nem folytatódott. 

Az Elnökség munkájáról 

Az alakulást követően felállt új vezetés minden tagjával személyes megbeszélés zajlott, mely-
nek során megpróbáltuk körvonalazni kinek-kinek azt a részterületet, melyben leginkább el 
tudná képzelni saját munkáját. Ez a ciklus során részben teljesül csak. A tagok elnökségi 
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üléseken való részvételéről a jegyzőkönyvek és jelenléti adatok tanúskodnak, melyek honla-
punkon megtekinthetők. 

Klein Pál alelnök vállalta és végezte is a Dunaújváros és környékén élő Kollégák képviseletét, 
alkalmankénti mozgósítását, az ott zajló továbbképzések segítését. Bekapcsolódott az építési 
szakterületen a csoport szervezésébe is, ami még nem zárult le. 

Gergely Edit az ifjúsági kérdések területén vállalt feladatot, aminek végzését végül is az elnök-
ségi tagságról való lemondása szakított meg. A lemondására a szakmai munkáinak megnöve-
kedése miatt került sor, de a szakcsoport vezetését továbbra is vállalta. 

Kóczán Gábor 1 évvel később egy új választás során lett az Elnökség tagja. Munkáját nehezí-
tette az ezirányú tapasztalatok hiánya. hasznos észrevételeivel segít 1-1 kérdés eldöntésében, 
de a jövőben többet kellene önállóan kezdeményeznie. 

Polányi Péter elvállalta a szakcsoportok támogatás és az esetleges új csoportok szervezését is, 
amiből sajnos a ciklus során nem valósult meg semmi. Az elnökségi üléseken igen aktív, de a 
megvalósításból már kevesebbet tud vállalni. 

Szigetiné László Erika talán a legaktívabb elnökségi tag. E tagsága mellett két szakterület or-
szágos és helyi feladataiban is részt vesz, miközben az MMK Etikai Bizottságának is tagja. Sokat 
tesz a szakterülete továbbképzésének szervezéséért is. 

Téglás Zoltán, mint dunaújvárosi, vállalta a helyi kollégák mozgatását. Elnökségi tagsága mel-
lett szakcsoportvezető is. A ciklus során munkakörében bekövetkezett változások kedvezőtle-
nül hatottak kamarai munkájára, igen ritkán vett csak rész az üléseken. 

Török Tibor lett a ciklus elején kamaránk képviselője a városi önkormányzat Gazdálkodási Bi-
zottságában. Ezt igen nagy lelkesedéssel végezte, az ottani üléseknek rendszeres részese volt, 
véleményezte a közreadott anyagokat. Nem rajta múlt, hogy nem sikerült szavazati jogú bi-
zottsági tagként végezni mindezt, bár ezt kértük a város vezetésétől. 

Összességében elmondható, elnökségünk a cikluson belül elvégezte mindazt a munkát, amit 
testületként el kellett végezni. Ugyanakkor továbbra is kifogásol az elnökségünk szinte csak 
ügydöntő jelleggel működik, hiányoztak az önálló kezdeményezések, előterjesztések, felada-
tok.  

Az Elnökség tagjainak beszámolója, (ön)értékelése az 1. sz. mellékletben találhatók meg. 

A Felügyelő Bizottság munkáját igen nagyra tartjuk, rendszeres ellenőrzésük során hasznos 
tanácsokat adnak a további munkához. Ki kell hangsúlyozni annak előnyét, hogy az FB elnöke 
rendszeresen részt vesz az Elnökség ülésein, így minden információnak birtokában van a Bi-
zottság munkájához, valamint hasznos tanácsait így közvetlenül is el tudja mondani. 

Beszámolójukat maguk adják közre. 

Az Etikai-Fegyelmi Bizottságnak nem volt túl nehéz feladata, mivel nem sok ügy érkezett hoz-
zájuk, azok közül is inkább a más területen összeférhetetlenség miatt áthelyezett ügyek voltak 
a jellemzőek.  

Az EFB önállóan számol majd be a Küldöttgyűlésnek. 

A gazdálkodásról  

A 4 éves tevékenység gazdálkodási adatait a következő oldal táblázatában foglaltuk össze. Eh-
hez alapul nyilvánvalóan az egyszerűsített beszámolók és azok közhasznúsági mellékletei szol-
gáltak. Az évenkénti eredményekről a következő év Küldöttgyűlése előtt rendszeresen számot 
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adtunk, és ugyanakkor került elfogadásra a következő évi költségvetési terv megtárgyalására 
is. Jelen összesítésben új adatként a 2020-as számok szerepelnek csak, melyekről külön napi-
rendi pontban már beszámoltunk.  

A korábbi években a költségvetés tervezése során mindig az előző évi tény-adatokat vettük 
alapul, azokon a várható költségnövekedés mértékében módosítottunk csak. Általánosságban 
jellemző volt mindvégig gazdálkodásunkra a kellő mértékletesség, takarékosság, hisz figye-
lembe kellett venni, nem a saját, hanem a tagjaink által befizetett pénzről van szó. 

Bevételeink felhasználásában két nagyobb tétel szerepel: a munkabérek és az MMK felé tör-
téni befizetések (tag- és nyilvántartási díjak bevételeinek arányos részei). Még kiemelhető té-
tel a továbbképzés költsége, melyhez minden alkalommal felhasználtuk a Miniszterelnökség, 
majd a Lechner Központ által juttatott támogatást. Itt meg kell jegyezni, hogy bár kezdetben 
ez volt alapja az ingyenessé tett továbbképzéseinknek, de a támogatás csökkenése után is 
fenntartottuk ezt. A 2020-as évben természetesen a továbbképzési kiadásaink csökkentek. En-
nek oka részben a terembérletek megszűnés, a kontakt képzéseken nyújtott étkezés díjának 
nullára csökkenése, másrészt abban az évben igen sok előadó ingyenesen tartotta meg a kép-
zéseket. Köszönet nekik e helyen is. 

Az évenként képződő eredményt kezdetben állampapírba fektettük, majd bankváltás után 
(OTP  Erste) az új helyen vettünk befektetési jegyeket. Először Erste DUETT alapba (1.8%) és 
Erste INGATLAN alapba (2.2%) fektettünk be, ma már csak az utóbbit őrizzük. Felmerülhet an-
nak gondolata, hogy keressünk más befektetési formát, ami a jelenlegi kamatszintnél jobb 
eredményt is hozhat. Egy ilyen lehetőség lenne pl. az ingatlan-befektetés is, melynek azonban 
kockázata is van. 

Kiadásaink között jelentős volt korábban a postaköltség, mely a korábban leírtak szerint jelen-
tősen lecsökkent. További eredmény lehetne elérni az iratkezelés során, ha a jogi keretek le-
hetővé tennék majd a teljes körű digitális iratkezelést.  

Kiemelten fontosnak tartottuk kamarai bálok szervezését, hisz ezek az alkalmak a kapcsolat-
tartás és építés kiváló lehetőségei. Itt is felvállalta Elnökségünk a kisebb mértékű többletki-
adást, mellyel fiataloknak tudtuk vonzóbbá tenni a megjelenést. E téren jelentős előrelépést 
kellene tenni azzal, hogy a nem székesfehérvári Kollégák is bekapcsolódjanak. 

Az éves kiadások között mindenképp szólni kell a személyi bérek és az iroda működési költsé-
gének alakulásáról. A két kolléganő és a titkár bérezése során próbáltuk az infláció követését 
tartani, illetve kisebb mértékben megelőzni azt. A cafeteria költségek biztosítása segít ezen 
kisebb mértékben, melynek összege jelenleg 9000 Ft/fő/hó.  

Az irodai rezsiköltség mértékét befolyásolja az, hogy olyan helyen működünk a belvárosban, 
ahol minden ilyen jellegű kiadás némileg magasabb a kevésbé frekventált helyekénél. Itt je-
lentős tétel az irodaház őrzés-védés költsége, mivel a tulajdonosok többsége ragaszkodik a 24 
órás portaszolgálat fenntartásához. Némileg mérsékeltük a rezsiköltségeket az új fűtési rend-
szer kiépítésével, illetve az azokhoz kapcsolódó helyi szabályozók beépítésével. 
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Áttekintően a 4 év eredményeit a következő táblázatban foglaljuk össze. 

Adatok ezer Ft-ban 

 2017 2018 2019 2020 

Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény 

Bevétel         

Közhasznú tevé-
kenységből 

32.483 35.529 34.911 35.309 43.359 42.272 42.379 45.721 

Egyéb bevétel 100 5.062 100 0 100 7 100 182 

Támogatás 250 0 5.000 4.967 0 3.177 - 1.500 

Pénzügyi művele-
tek 

250 480 250 101 250 0 250 1 

Összesen 33.083 41.071 40.261 40.377 43.709 45.456 42.729 47.404 

Ráfordítások         

Személyi jellegű 16.620 16.826 17.420 15.499 17.649 18.644 17.865 17.046 

Anyag jellegű  18.318 19.625 20.633 21.224 24.711 25.989 25.209 20.614 

Értékcsökkenés 1.500 1.274 1.000 2.522 1.500 1.696 1.650 2.374 

Egyéb ** 600 361 800 1.085 1.000 608 900 10 

Alapítványi támo-
gatás 

- - - - 500  500 1.000 

Összesen 37.038 38.086 39. 853 40.330 45.360 46.937 46.124 41.044 

EREDMÉNY -3 955 2.985 408 47 -1.651 -1.481 -3395 6.360 

*   Mérnökbál, Névjegyzék, Közhasznú bevétel   
** Kerekítések a járulékoknál  

A 4 éves működés gazdasági eredményeit a Felügyelő Bizottság megtárgyalta. Véleményüket 
külön jelentésben adják közre. 
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Javaslatok a következő vezetés részére 

• El kell érni, hogy a megválasztott elnökségi tisztségviselők önálló, nevesített feladatokat 
lássanak el, vegyenek részt az ülések közti munkában, és arról rendszeresen számot is 
adjanak. Ez növeli szerepük, tekintélyük erősítését. Mindez azt jelentheti, hogy átalakul 
az un. ügydöntő elnökség aktív, ügyintéző elnökséggé.  

• A fiatal szakemberek számára vonzóvá kell tenni a szakcsoportok munkájába való bekap-
csolódást, ezzel is erősítve a szakcsoporti munkát, melyen keresztül vezethet az út a ka-
marai feladatok elvállalásához is. 

• Mivel az elmúlt ciklusban sem értük el, hogy minden nagyobb szakterületet szakcsoportok 
keretében tudjunk képviseltetni, határozottabb lépéseket kell tenni a hiányzó szakterüle-
tekben a csoportok létrejöttéért. Ezzel párhuzamosan szabályozni kell helyi szinten is a 
szakcsoportok beszámolási és tisztújítási ciklikusságát. 

• Fokozni kell a megyén belül működő műszaki felsőoktatással való együttműködést, külö-
nös figyelemmel arra, hogy azok szervezeti keretei megváltoztak.  

• Folyamatosabbá kell tenni az önkormányzati és a hatósági szervekkel való kapcsolattar-
tást. Rendszeressé kellene tenni a felek kölcsönös tájékoztatásának fórumát. 

Kérem, a Küldöttgyűlést, hogy az új tisztségviselők megválasztása során már vegye figyelembe 
a fenti feladatok végrehajthatóságát! 

 

   Összeállította:  

 

 Dr. h.c. Dr. Szepes András 
 elnök 

1. sz. melléklet elnökségi tagok egyéni beszámolói 

2. sz. melléklet szakcsoportvezetők egyéni beszámolói 

 

***************************************************** 

Az Elnökség a 2021. március 1-i ülésén .. igen, .. nem és .. tartózkodás mellett ../2021 (03.01.) 
sz. Határozatával elfogadta, és a Küldöttgyűlés elé terjesztésre javasolta a Beszámolót annak 
mellékleteivel együtt. 

 

 

 
 Kumánovics György 
 titkár 

***************************************************** 

A Küldöttgyűlés 2021. ……………… hó …-én … igen, … nem és … tartózkodás mellett ….sz. Hatá-
rozatával elfogadta a Beszámolót. 

 

 Kumánovics György 
 titkár
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1. melléklet 

1/1. sz. melléklet 

Dr. Szepes András elnök (önértékelés) 

Legfőbb feladataim 

• segítség a kamara irodájának működésében, 

• kapcsolattartás az országos kamarai szervezetekkel 

• az önkormányzati és hatósági kapcsolatok gondozása, 

• a kamara gazdálkodásának irányítása, 

• a továbbképzés szervezése és lebonyolítása, 

• a kamarai nyilvánosság (honlap és hírlevél) biztosítása. 

A kamaránk irodájának napi munkáját a titkár szervezi, én abban főként a technikai jellegű 
feladatokban vállaltam részt. Ezen belül megterveztem és irányítottam a hosszú működés so-
rán összegyűlt papíralapú iratanyagok digitalizálását, adatbázisba szervezését, melyet az or-
szágban elsőként hajtottunk végre. Következő ilyen jellegű feladat a 2020-as évben történt 
technológia váltás szervezése, lebonyolítása, a munkatársak felkészítése az új rendszer alkal-
mazására. Áttértünk egy új irodai szoftverrendszer alkalmazására, ezzel együtt az adataink fel-
hőalapú tárolására. Az adatok ennek megfelelő migrálása során egyértelműen bizonyított 
mára, nem történt semmilyen vesztesség, viszont könnyebbé vált azok elérhetősége. Ez külö-
nösen jól vizsgázott a karantén miatt bevezetett otthoni munkavégzés (home office) során, 
mivel minden feladatot gond nélkül meg tudtunk így is oldani. Ráadásul kamarai tagjaink is jól 
vették ezt az akadályt, ezen időszak alatt összesen csak két esetben kellett ügyintézés miatt 
kinyitni az irodát a Kolléganőknek. 

Az országban 19 területi kamara működik egymással párhuzamosan. Az egységesebb munka 
érdekében szinte az alakulástól folyamatosan egyeztettünk a veszprémi és a komáromi veze-
téssel. A most záródó ciklusban ez először a vasi és a győri csatlakozással bővült, majd 2019-
ben felmerült annak igénye, bővítsük ki a kört országos egyeztető fórummá. Így jött létre kez-
deményezésünkre a Területi Elnök Fóruma (TEF). Megalkottuk működésének alapdokumen-
tumát is. A TEF alapvető célja a kamarai működéshez szükséges egyeztetések lehetőségének 
megteremtése. Ennek során kezdeményeztük a kamara új Alapszabályának szélesebb körben 
való megalkotását, illetve ehhez kapcsolódva a gazdasági átvilágítását is. Törekvésünket az 
MMK Küldöttgyűlése végül elfogadta és támogatta. Az új Alapszabály elfogadtatásra kész álla-
potban van, eddig csak a pandémia miatt nem sikerült összehívni az erre illetékes Küldöttgyű-
lést. Ehhez még hozzátartozik, hogy a TEF alakulásával egyidőben javasoltuk a szakmai tago-
zatok hasonló csoportjának megalakítását. Ez a szakmai fórum végül 2020-ban Tagozati Elnö-
kök Tanácsa (TET) néven létre is jött. 

Az önkormányzati kapcsolataink nem változtak lényegesen a ciklusban. Székesfehérváron vi-
szonylag könnyen tudunk kapcsolatot találni mind a Polgármesterrel, mind a szervezettel. 
Nagyjából éves szinten tartunk megbeszéléseket. A Gazdálkodási Bizottságban egy Kollégánk 
képviseli kamaránkat. A megyei önkormányzattal kicsit formális a kapcsolatunk, de ez a közös 
feladatok hiánya miatt is alakult így. Továbbra sem tudtunk egyeztetni a Dunaújvárosi Önkor-
mányzattal, kezdeményezéseink nem találtak meghallgatásra. Ugyanakkor sikerült kifejezet-
ten jó kapcsolatot kialakítani a megye két nagy Járási Kormányhivatalával, melyek munkatársai 
rendszeres előadói a továbbképzéseinknek, segítenek a hatósági feladatok megoldásában is. 
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Sajnos a Kereskedelmi Kamarával a kapcsolat szinte nullára csökkent, ennek okát nem ma-
gunkban kell keresni. Ez hatott a korábban sikeres Megyei Építőipari Nívódíj sorsára is, azaz 
megszűnésére. Ugyanakkor épp a továbbképzések révén alakult ki kapcsolatunk a Dunaújvá-
rosi Kereskedelmi Kamarával, akik pl. előadóterem biztosításával segítettek ebben. 

Kamaránk gazdasági működésére mindig jellemző óvatosság. Ugyanakkor az is fontos volt, 
hogy mind az irodai munkakörülményeket, mind az iroda megjelenését úgy oldjuk meg, hogy 
az akár mintaként szolgálhasson tagjaink számára. Ennek lett eredménye, hogy 2011-ben kész-
pénzért meg tudtuk venni és kiépíteni az önálló ingatlanunkat a város forgalmas helyén, és 
napjainkban tudjuk ott biztosítani az eredményes működést. Rendelkezésünkre áll, illetve állt 
mindig mindaz a korszerű technika, mely a napi feladatokhoz szükséges volt. Folyamatosan 
biztosítottuk munkatársainknak a megfelelő eszközöket, anyagokat. Ezzel párhuzamosan ja-
vasoltam 2019-ben az összes bizottsági munkában részt vállaló Kolléga felszerelését mobil esz-
közzel (tabletek), hogy a kamarai munkájuk során egyszerűbb legyen a kapcsolattartás, csök-
kenteni lehessen a papíralapú megoldásainkat is. 

Az éves szakmai továbbképzések szervezése és lebonyolítása igen meghatározó feladat szá-
munkra. Célunk, hogy minden nagyobb létszámú szakterület továbbképzését helyben tudjuk 
biztosítani. Ehhez a tematikákat a szakcsoport vezetése állítja össze, az irodára a szervezés és 
a lebonyolítás hárul. Éves szint 14-16 képzési napot szerveztünk, illetve 2-3 szakmai konferen-
cia kamarai elismertetésében működtünk közre. A megyei résztvevők száma mára már túl-
lépte az 1000 főt (ld. beszámolónk fejezetét), és jelentős a más megyéből ide csatlakozók 
száma is. E téren nagy változást eredményezett az, amikor eldöntöttük az ingyenes képzés 
szolgáltatását. Mint írtuk, 2020-ban módszertant is kellett váltanunk, a pandémia miatt kiala-
kítottuk az online képzés technikai és módszertani körülményeit. Ezt a munkát az irodai Kollé-
gák segítségével oldottam meg. Kitanultuk a videókonferencia szervezésének, vezetésének és 
a közvetítésének módját. Ennek során még foglalkoztam a videó-vágással és publikálással is. 

Az előzők révén kellett megoldanunk a 2020. évi Küldöttgyűlés lebonyolítását is a virtuális tér-
ben. Ehhez a technikai feltételeink addigra adottak voltak, pusztán a küldött Kollégákat kellett 
felkészíteni erre. Az újfajta megoldás technikai megoldását és a lebonyolítás szervezést végez-
tem külső támogatással. Az ülésbe bekapcsolódott a városunk egyik alpolgármestere, az MMK 
elnöke, és 10 megyei kamarai elnök is. A sikeres lebonyolítás után több megyei vezetés elis-
merését fejezte ki, és érdeklődött a megoldásunk után. 

Mindig fontos kérdés volt kamarai tagjaink folyamatos tájékoztatása és a nyilvánosság megis-
mertetése munkánkkal. Ehhez már igen régen létrehoztuk honlapunkat, melynek tartalmi mű-
ködtetése mindvégig rám hárult. Az nem kielégítő ebben, hogy ez nemcsak a honlap működ-
tetését jelenti, hanem a tartalmi rész állandó frissítését, mivel nem kaptam sem az Elnökség-
től, sem más Kollégától cikkeket, közleményeket. Ugyanez érvényes a Hírlevél szolgáltatásra 
is. Ezek összeállítása, szerkesztése és kiküldése is igen időigényes feladat. Korábban ezt egy 
külső szolgáltatónál történő előfizetéssel támogattuk, de az új irodai szoftver révén már ezt is 
ebben oldom meg. 

A nyilvánosság szerves része már napjainkban a Facebook használata is. Ezért létrehoztam és 
működtetem kamaránk FB profilját, melyen alkalmanként a legfontosabb híreket igyekszem 
megjelentetni. 
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1/2. sz. melléklet 

Klein Pál alelnök (önértékelés) 
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1/3. sz. melléklet 

Kóczán Gábor (önértékelés): 
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1/4. sz. melléklet 

Polányi Péter elnökségi tag (önértékelés) 
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1/5. sz. melléklet 

Szigetiné László Erika elnökségi tag (önértékelés) 
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1/6. sz. melléklet 

Téglás Zoltán elnökségi tag, szakcsoportvezető (önértékelés) 
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2. melléklet 

2/1. sz. melléklet 

Gergely Edit szakcsoport vezető (beszámoló) 
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2/2. sz. melléklet 

Hullay Gyula szakcsoport vezető (beszámoló) 

 

  

  



Beszámoló a FMMK 2017-2021 közötti tevékenységéről  2021. 03. 01. 

28/26 

 

Kiss Tamás szakcsoport vezető (beszámoló) 
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2/3. sz. melléklet 

Schlett Ferenc szakcsoport vezető (beszámoló) 

 

 


