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Tárgy; A Fejér Megyei Mérrröki Katnara elnökségi ülés
Helyszíno időpont: Video tatrácskozás ,2022.02.07 .

Jelen vannak:
Dr. Szepes András elnök
Klein Pál alelnök
Polányi Péter a|elnök
Grimm Viktor elrrökségi tag

Kiss Tarnás elnökségi tag
Szigetiné Lászlő Erika elrrökségi tag
Fekete Krisztiárr FB elnök
Gergely Edit szakcsop. vez.
Hul lay Gyula szakcsop.vez.
Vermes Gergely szakcsop. vez.
Kurnánovics György titkár
Pálfiné Nagy Mária irodavezető

Dr. Szepes András Elnök úr (továbbiakban E,lnök) köszöntötte az ülés részt vevőit. Megállapította,
lrogy elnökségi ülés haíározatképes. Kállai György jelezte, hogy orvosi vizsgálaíatniattaz ülésen nem
tud részt venni. A videokonfererrciát a Microsoft Teams szoftver alkalmazásávaltartottuk.

1. Elnök tájékoztatás az előző ülés óta történtekről
- Gratulált Vermes Gergelynek a Geodéziai szakcsoport útjorrrran megválasztott vezetőjérrek,

felkérte egy rövid bemutatkozásra, megtörténte utárr jó rnunkát kívárrt neki. A választás a
vezetőségi tagok vál asztásánál taft , hamarosan befej eződ i k.

- Az MMK főtitkárság átalakulása
Az elnöki kabinetvezető Szlavov Janka Angéla (Janka), az elnöki titkárságot Pallag Anita vezeti.
A jogi ügyekkel Dr. Szente Olivér és a Főtitkár foglalkozrrak. Az infonnatikai kérdésekberr Erdei
csabát lehet keresni.
A Mérökújság szerkesztője továbbra is Dubnicki Miklós és van egy fotós segítője.

- Közbeszerzések problémakörvéleményezése
Szita Károly a MJV szövetségérrek elrröke rnegkeresésére - a tervezők az okai a berulrázások
esetében a közbeszerzési problérnáknak - az MMK véleményeket kért a kérdésben. Kamaránktól
is küldttink két egymást kiegészítő vélernényt. Wagrrer elnök úr konstruktívan áll a kérdésliez, a
vélemények összesítése zajlik.

- Elsődleges tagozati tagság
Kanraránkban mintegy 6 éve lrasználjuk az elsődleges tagságot a küldöttgyűlési küldottek
jelölése, válaszíása sorátr a szakmacsopoftok összeállításánál. Az elsődleges tagságot több
menetben egyeztettük a tagjairrkkal.
Az MMK úrj Alapszabály véglegesíti és funkciőt ad az elsődleges tagságrrak, ezér1 is rendelkezik
arról, lrogy március 3l -ig fellil kell vizsgálrli és rryilatkoztatni kell a tagokat arrő|.
Nem volt előkészítve a nyilatkozás módja ezért mi egy elektronikusan kitölthatő adatlapot
kü|dtünk ki és febr. 14-ig kértük a tagjaink nyilaíkozaíát. Jelerrleg a rryilatkozők száma 5 10 fő.
Most már egy-két napja az e-rnénök rendszerben is van nyilatkozási lehetőség az elsődleges
tagságra.

Elnök kérte a szakcsoport vezetőket, hogy lrívják fel a tagjaikat, aki még nem nyilatkozott, tegye
meg.



Szigetiné Lász|ő E.; az elsődleges tagság alkalmazása a tagozatok tisztségviselőinél - pl. két
tagozatban is van több tagnak tisztsége - problémát okoz, ezeknél irrtézkedni kell. A
szakcsoportoknál is okozlrat problérnát, szerinte nincs végiggondolva az alkalmazása, Nagyon jó
volt a többes tagság, rnert olyan szakterületekról is kapott irrforrnáoiót, amit norn rnűvelt.
Elnök; a többes tagság továbbra is lehetséges, de a tagozati tisztséget csak az elsődleges
tagozatban szabad betö lten i.

Alapszabály felülvizsgáló bizottság
A bizottság rnegkezdte a munkát, jelenleg a vonatkozó szabályozások tarrulmányozása zajlik.
Reményeink szerint a rnájusi küldöttgyűlésre a módosítás beterjeszthető lesz. Az SzMSz-t majd
ezuíán lehet szükség szerint módosítani,
Kamarai feladatok munkadíj a
Hullay Gyulának a KDT TVT SZB 2021. évi munkájának díjazásában vele egyeztetve
rnegállapodtunk, rendeztük, de a jövóbeni murrkákat i|letőerr a vonatkozó '7l201B (03.19) sz.
elnökségi lratározatunkat vissza kellerre vonni és új döntés szükséges a kérdésberr. Véleménye
szerint a bizottságban a vizsgált fejlesztési projektrrél a jogosultság és a terv tartalmi
követelményeinek a megfelelését kell vizsgálja a kamarai bizottsági tagunk.
A bizottsági nrunkánk nem kötelező, felkérésre veszünk benne részt,
Bemutatott egy bizotísági véleményezési anyagot, ebben látsztk, liogy a vizigyi igazgatősági
kollégák a projekt anyagon kívül már a vélemény tervezetét is kiküldik a bizottsági tagoknak.
Jó lerrne a jövőben azilyen, ehhez hasonló jellegű murrkákrrál egységes gyakorlatot alkalmazni.
Titkár; szerinte elegendő lenne 712018. (03.19) sz. elnökségi haíározat módosítása, tneft. az
abban szintén szereplő, a jogosultsági kérelrnek gyakorlatának minősítése (5.000 Ft/db) és az
építésfelügyeleti ellenórzések (50.000 Ft/eset) továbbra is lratálybari nraradnátrak. A TVT SZB
szakértői munka (25.000 Ftlpályázat) esetében kellene esetleg úrj döntést hozni.
Klein P.; a bizottságbarr felmerülrlek tnás kérdések is ez attól is függ kik vannak jelen, ki milrez
ért. A delegált atapasztalatait is fellrasználva nyilatkozik.
Hullay Gy.; szakrnai véleményt adunk és vizsgáljuk, hogy a rnegadott szempontretlszer szerint a
pály ázat alkalmas-e a tárn ogatásra.
Polányi P.; szerinte, ha delegálunk dijazzuk is.
Elnök; javasolja, lrogy rre pályázatortként hanenr bizottsági üléserrként állapítsuk meg a díjat.
A bizottsági tagok a vonatkozó szabályozás szerint díjazásban nem részestilnek.
Felmerült, hogy a bizottságba nem is kell szakembert delegálni és az is, liogy vegyünk-e részt
benne?

Klein P.; kamaránknak az építésfelügyeleti és a bizottsági munkában is részt kell vennie.
Kiss T.;javasolja a kamarai mérnök óradíj alkalmazását.
Szigetiné Lászlő E.; a vonatkoző szabályozást kell módosítani, azt kell kezdeményezni. A
projektek kellene, lrogy tartalrnazzák az elbíráláshoz szükséges munka díjait is, kezdenényezzik
az MMK-nál.
Elnök; az MMK tagozaíi és elnökségi munka dijazását (20-25 eFt/alkalom) figyelernbe véve
bizottsági ülésenként 20.000 Ft díj megállapítását javasolja,
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Kiss T.; ha Hullay Gy, lrolnap nern vállalja a munkát mit teszünk?
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Klein P.; azt javasolja figyelernbe venni, hogy az ilyen munka, mint pl. az építésfelügyeleti is
félig társadalmi munka. Ő pl. díazás nélkül vett részt Tóth Tiborral az ellerórzésen és a jövöberr
is teszi.
Elnök; az előbbi tnérnöknap alakalmazásával, 70,000 Ft/félnap tétellel egy évben kb. 1 rnill, Ft
díj lenne esetünkberr.



Szigetiné László E.; rnegerősíti a javasoltakat a delegáltnak az arra felkérők fizessenek.
Hullay Gy. közreműrködne egy javaslat kidolgozásában, kér"te fogadja el az elnökség.

Elnök; felkérdezésre a javasoltakkal az elnökség egyetértett, egyeztetett időporrtban Hullay
Gyulával és a titkárral a térnában tervezetet dolgoznak ki, arnit majd az elnökség tárgyal.

- Eves munkatrev
Már félkész állapotban van a tervezet, egy-két nap türelmet kér és küldi.

2. Tagsági, jogosultsági ügyek

Kérelem Javaslat

Juhász Balázs tagfelvétel tagfelvétel

Rigó László tagfelvétel tagfelvétel

Taierling János tagfelvétel tagfelvétel

612022. (02.07.) számú Elnökségi Határozat

A kérelmezők tagfelvételét az Elnökség 6 fö igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett elfogadta,
mivel a törvényben elöírt feltételeknek megfelelnek.

A beérkezett tewezőijogosultságok iránti kérelmet áttekintve az elnökség a következő véleményt adta:

kamarai szám Név Kéft
jogosultság

Vélemény

07-01509 Rigó László G szakmai gyakorlat megfelelő

07-01508 Juhász Balázs G szakmai gyakorlat megfelelő

07-01510 Taierling János T szakmai gyakorlat megfelelő

07-01481 kovács csaba V, EN-VI szakmai gyakorlat megfelelő

07-01454 széth zsolt HI-V szakmai gyakorlat megfelelő

07-01470 Polyák Szabolcs István T szakmai gyakorlat megfelelő

Kuhinkó Gábor (07-01331) január 23-án megkereste kamaránkat - rnunkabiztonsági szakértői
jogosr.rltságai vannak - és kérte a karnarai díjának kedveznényes rnegállapítását. Indokakérrt
előadta, hogy két kiskorú tartós beteg gyermekük van (hatósági igazolást csatolta), arni jelentős
teher számukra, ennek csökkentésében segítene a kedvezmériyes karnarai díj.

Szóke Ferenc (01-045l) január 2l-i levelében - nyugdíjas, jogosultság nélküli íag, ez év
szeptemben 1 2-én betölti a 7 0. életévét - kérte a tagdíjrnerrtességét.

Az elnökség rnegvitatta a kérelmeket és az alábbi határozatot hoozta.



Az elnökség a 712022 (02.07.) sz határozatában Kuhinkó Gábor tagdíjából
alaptagdíjat 17.500 F't elengedi és ez évben 27.500 Ft-ban állapítja meg.
Szőke Ferenc ez évi tagdíját törli.
Az elnökség ahatározatot 6 igen szavazatta| egyhangúlaghozta.
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