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    Emlékeztető  

 

Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés 

Helyszín, időpont: Videó tanácskozás, 2022.03.07. 

Jelen vannak:  

Dr. Szepes András elnök 

Klein Pál alelnök 

Polányi Péter alelnök 

Kállai György elnökségi tag 

Kiss Tamás elnökségi tag 

Szigetiné László Erika elnökségi tag 

Fekete Krisztián FB elnök 

Gergely Edit szakcsop. vez. 

  Hullay Gyula szakcsop.vez. 

  Kumánovics György titkár 

  Pálfiné Nagy Mária irodavezető 

 

Dr. Szepes András Elnök úr (továbbiakban Elnök) köszöntötte az ülés részt vevőit. Megállapította, 

hogy az elnökségi ülés határozatképes. A videokonferenciát a Microsoft Teams szoftver alkalmazásával 

tartottuk. 

 

1. Elnöki tájékoztató az előző ülés óta történtekről  

- Az elsődleges tagozati tagság ügye országosan is jó úton, a rendezés irányában halad. Nálunk 

bevált a kiküldött adatlap, amire jó arányban választ kaptunk, 100%-os az elsődleges tagság 

megjelölése. Az Elnök bemutatta a területi kamarák által elvégzett munka alapján az országos 

összesítő táblázatot.  

- Titkár beszámolója a főtitkári értekezletről 

A megbeszélésen az MMK főtitkárságának átalakításáról tájékoztató hangzott el, az elsődleges 

tagozati tagságról, a 266/2013. sz. kormányrendelet módosításáról és egyedi ügyekről volt szó. 

A 266/2013 sz. kr. módosításával több új jogosultságot hoztak létre és egy az „Atomenergia 

alkalmazására szolgáló építmények tervezése” jogosultságot törölték. Az április 1-ei határidőtől 

kell alkalmazni a módosításokat, ami az előírt gyakorlati idő esetében a Bsc végzetteknél több 

esetben 5 évről 8 évre nő. A határidőben nincs tolerancia. A 266/2013 sz. kr. kapcsolatos 

ügyekről még márciusban külön főtitkári értekezletet terveznek. 

- Az Alapszabály előkészítő bizottság (ASZB) munkamódszer, felosztotta fejezetenként a 

szerkesztési munkát. Az így előálló tervezetet a bizottság megvitatja, szükség szerint változtatva 

véglegesíti, aztán az elnökség elé fog kerülni. 

- Szakcsoporti események 

A Geodéziai szakcsoport vezetőségválasztása megtörtént, leadták a továbbképzési javaslatukat.  

Elnök jelezte, hogy folyamatban van az MMK továbbképzési szabályzatának módosítása, ebben 

2, 3 és 6 órás képzési időtartamokat adnak meg, célszerű ennek megfelelően előirányozni a 

továbbképzési javaslatokat.  

Kiss T.; a választások előkészítése folyamatban van, felállt a jelölő bizottság. Március 15-e után 

indul a szervezés. 

Hullay Gy.; az ügyrend elfogadása után indul a jelölés. A továbbképzésekre vonatkozóan a 

Velencei tó, vízgyűjtő kérdésével (6 x 45 percben) kívánnak foglalkozni, az előadókkal még 

egyeztetés szükséges. Kirándulási programjuk a Balatoni vízszintszabályzó műtárgy és 

hajózsilip, a Sió duzzasztó építési munkák megtekintése lesz. 

Szigetiné L. E.; a jelölő bizottság már dolgozik, a választások előkészítése megindult. A 

továbbképzéseket november 10- 11-re tervezik, együtt az elektrotechnika és az energetikai 

szakreületekre és külön a tervező-szakértők és a műszakiak részére 2 x 3, ill. 2 + 4 órában. 
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Polányi P.; a közlekedési szakcsoportban a választások előkészítésére a jelölő bizottság 

megkezdte a munkát. A továbbképzésre AutoCAD tervezőszoftver workshop keretében történő” 

közös” tanulását, frissítését tervezik. Grimm V. egyeztetni fog a kérdésben. 

Elnök; jó gondolat a workshop-os képzés, megfontolásra ajánlja a dróntechnika alkalmazását is a 

tervezési munkában. 

Gergely E.; tervezték a Fejér Megye Klímavédelmi stratégiája előadást, de sajnos elmaradt. 

Ősszel tisztújítás lesz. 

- Irodaház felújítás 

A kazánrendszer felújításra szorul, a teljes költsége 70 millió Ft., sajnos a szükséges forrás 

tartalékként nem áll rendelkezésre, ezért a tulajdonhányadok arányában szétosztották. A ránk eső 

rész 152 eFt/hó és 8 hónap időtartammal. A felújítás eszközigényes volta miatt a beszerzésekre 

előre fizetni kell, ezért kérték az előre fizetést. Mi is bevállaltuk az egyösszegű 1.216.000 Ft. 

befizetését. Ez olyan költség, amit tudomásul kell venni, küldöttgyűlési egyeztetése nem 

szükséges. 

Új közös képviselőnk van, Prométheusz Alba Kft., képviseli Csárádi László. 

- Március 9-én a MOL Arénában rendezzük meg az MMK kihelyezett elnökségi ülését. 

2. 2022. évi munkaterv 

Elnök kiküldte a tervezetet. Megjegyezte, hogy a szakcsoportok vezetése az új választásokkal 

változhat és előállhat az a helyzet, hogy az irodánkban nem férünk el az elnökségi értekezleteken. 

Ezért az ASZB felé is ajánlja megfontolni a hibrid (kontakt és videó) ülések megtartását. 

Hullay Gy.; a szakcsoportok fontos szerepet töltenek be a kamaránk életében, ezért kéri, hogy a 

vezetőik továbbra is vehessenek részt az üléseken. 

A munkaterv tervezetéről kérdés, hozzászólás nem volt. 

A 2022. évi munkatervet (1. sz. melléklet) az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

3. Támogatási kérelmek: 

II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek emléket állító köztéri szobor felállításának támogatásához két 

baráti kör (HTBK és Béry Balogh Ádám Baráti Kör) nevében Póczos Géza keresett meg 

bennünket. A még szükséges 5 millió forintból már összegyűjtöttek 4,37 millió forintot. Az elnök 

150.000 Ft. támogatást javasolt. A javaslattal az elnökség egyetértett. 

Az elnökség a 8/2022 (03.07.) sz határozatával a II. Rákóczi Ferenc szobor felállításához 

150.000 Ft támogatást állapított meg, a döntést az elnökség 6 igen szavazattal, egyhangúlag 

hozta.  

Az MMK az ukrajnai háború menekültjei ellátásának támogatását kezdeményezte. Általában a 

területi kamarák többsége 500 eFt. támogatást jelzett, két kamara 1-1 millió Ft-ot, a Budapesti 

Kamara 2 millió Ft-ot adományoz. Az MMK a tervek szerint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

számlájára utalja az összegyűjtött támogatásokat. 

Az Elnök 500 eFt. támogatást javasolt, amivel az elnökség egyetértett. 

Az elnökség a 9/2022 (03.07.) sz határozatával az ukrajnai menekültek ellátásának segítésére 

500 eFt. támogatást állapított meg, a döntést az elnökség 6 igen szavazattal, egyhangúlag 

hozta.  

4. Továbbképzések 

A szakmai továbbképzések tervezett időpontjának listáját kiküldi a szakcsoportvezetőknek. A 

továbbképzéseket kontakt módon tervezzük, reméljük nem kell online módra váltani. Elnök várja a 

képzésekre a további javaslatokat. 

5. 7/2018.(03.09) sz. elnökségi határozat módosítása 

Az legutóbbi elnökségi ülésen elhangzottak alapján az Elnök által előterjesztett javaslat: 
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Az Elnökség megtartva a 7/2018. (03. 09.) sz. határozatának első két pontját (a szakcsoporti minősítés 5 

eFt/minősítés, az építésfelügyeleti ellenőrzés 50 eFt/ellenőrzés), módosítja az eredeti határozatban 

szereplő 3. tételt /TVT szakértő munkát 25 eFt/pályázat/ és minden, a kamaránk által képviseleti joggal 

városi vagy megyei bizottságba delegált Kolléga részére 25 eFt/ülés díjazást fogad el. Így az egységes 

szerkezetbe szerkesztett határozat. 

Az Elnökség a 7/2018. (03. 19.) sz határozatában a kamarai képviseleti feladatok ellátására 

• szakcsoporti minősítő munkáért 5.000 Ft/minősítés keretösszeget biztosít a szakcsoport 

számára, 

• az építésfelügyeleti ellenőrzésre delegált kamarai tag 50.000 Ft díjat számíthat fel 

ellenőrzésenként, 

• megyei és városi önkormányzati és más szervezeteknél betöltött bizottsági munkában részt vevő 

kamarai megbízott havi 25.000 Ft, díjazásban részesül, azokban a hónapokban, amely 

hónapokban volt kontakt, vagy online bizottsági ülés.  

A bizottsági munkáról a tárgyév decemberében összefoglaló jelentést kell összeállítani, amit a 

kamara elnökéhez kell benyújtani, kérve a díj kifizetését.  

Vita bontakozott ki a díjak nettó, bruttó értelmezéséről. A vita eredményeként a határozatot 

kiegészítették: 

Számlás elszámoláskor a fenti összeg + ÁFA. 

Ennek értelmében az elnökség a 10/2022 (03.07.) sz. határozatával, 6 igen szavazattal 

egyhangúlag módosította a 7/2018.(0309.) sz. határozatát, az alábbiak szerint: 

Az Elnökség a 7/2018. (03. 19.) sz határozatában a kamarai képviseleti feladatok ellátására 

• szakcsoporti minősítő munkáért 5.000 Ft/minősítés keretösszeget biztosít a szakcsoport 

számára, 

• az építésfelügyeleti ellenőrzésre delegált kamarai tag 50.000 Ft díjat számíthat fel 

ellenőrzésenként, 

• megyei és városi önkormányzati és más szervezeteknél betöltött bizottsági munkában részt 

vevő kamarai megbízott havi 25.000 Ft, díjazásban részesül, azokban a hónapokban, 

amely hónapokban volt kontakt, vagy online bizottsági ülés.  

A bizottsági munkáról a tárgyév decemberében összefoglaló jelentést kell összeállítani, 

amit a kamara elnökéhez kell benyújtani, kérve a díj kifizetését.  

  Számlás elszámoláskor a fenti összeg + ÁFA. 

 

6. Tagsági, jogosultsági ügyek  

 

 Kérelem Javaslat 

Németh Kornél tagfelvétel tagfelvétel 

Kiss Miklós Richárd tagfelvétel tagfelvétel 

Pávics Attila tagfelvétel tagfelvétel 

Gévai Milán   
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11/2022. (03.07.) 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 és szakértői jogosultságok iránti kérelmet áttekintve az elnökség a következő 

véleményt adta: 

Kamarai szám Név Kért 

jogosultság 

Vélemény 

07-01341 Szauer Ákos VZ-

TEL,TER,VKG 

végzettség nem megfelelő elutasítás 

07-01431 Smeller Győző Balázs VZ-TER szakmai gyakorlat megfelelő 

07-01383 Szabó Dániel SZKV-1.4. szakmai gyakorlat megfelelő 

07-01512 Kioss Miklós Richárd G szakmai gyakorlat megfelelő 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

    Pálfiné Nagy Mária              Kumánovics György            dr. Szepes András  

 irodavezető             titkár                 elnök 
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1. sz. melléklet 

FMMK 2021. évi munkaterve 
Területi kamaránk a 2022-es évben az alábbi kiemelet feladatokat fogalmazza meg: 

• a területi kamara Alapszabályának (Asz) felülvizsgálata, 

• az Alapszabályhoz kapcsolódva az SzMSz felülvizsgálata, 

• a szakcsoporti tisztújítások megszervezése és lebonyolítása, 

• a szakmai továbbképzések szervezése és lebonyolítása 

• a mérnök szakma népszerűsítése. 
 

Az Alapszabályunk felülvizsgálatára már létrehoztunk egy 7 fős munkacsoportot, mely már meg is kezdte 

tevékenységét. Céljuk az, hogy a jelenlegi ASz esetleg elavult részeit felfrissítse, megteremtse az összhangot az 

időközi jogszabályi változásokkal, különösen az MMK új Alapszabályával. Különösen hangsúlyos kérdés az, hogy 

a tagok jogainak és kötelezettségeinek kérdését végképp a területi ASz-ban kell rendezni. Meg kell fogalmazni 

a taggá válás, a jogosultság elnyerésének rendjét (bár lehet, ez a kérdés a következő témakörhoz jobban 

illeszkedik). Szintén foglalkozni kell a szakcsoportok tevékenységének keretrendszerével, ami szintén területi 

szintre került át.  

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) frissítése már logikusan következik az előzőekből. Itt kell 

szabályozni az elnök, az elnökség és a bizottságok működési feltételeit.  

 

A szakcsoportjaink vezetőségei jó részének már lejárt, illetve idén jár le a megbízatása, gondoskodni kell a 

jelölések és választások lebonyolításáról. Ebben elsődleges feladatunk a technikai háttér biztosítása. 

Ezzel párhuzamosan továbbra is foglalkoznunk kell az eddig még szervezetlen szakterületeken új szakcsoportok 

létrehozásával. Ennek részben a személyes kapcsolattartás javításában, illetve a szakmai jogosultsági kérelmek 

minősítésében is fontos szerepe van. 

 

A szakmai továbbképzések a 2022. évben is az őszi képzési ciklusban kerülnek sorra terveink szerint. Ehhez 

szakcsoportonként elő kell készíteni a képzések tematikáját, ebben megjelölve a felkérendő előadók nevét és 

elérhetőségét. Innen kezdve a kamara irodájának a feladata minden további szervezés. 

A képzés módszertanát a szakcsoportok és kamarai vezetés közös egyeztetése során kell meghatározni. 

Jelenleg felkészültek vagyunk mind a kontakt, mind az online képzések lebonyolítására. Még lépéseket kell 

tennünk az un. hibrid képzések technikájának kialakítására. Gondolnunk kell a „hallgatói” igények felmérésére 

is, mely meghatározhatja a módszertant is. 

 

A 2021-es évben lépéseket tettünk a mérnök szakma szélesebb körű megismertetésére. A 

Mérnökpark/Mérnökösvény tervezése után a küldöttgyűlési szavazás sikertelensége miatt egy időre elvetettük 

a megvalósítást. (Ennek elsődlegesen anyagi indokai voltak.) Az idei évben más formákat kell keresni arra, hogy 

minél szélesebb körbe eljuttassuk a mérnökségről annak legfőbb szakterületiről ismereteket. Elsődleges 

célcsoport a továbbtanulás előtt álló fiatalok rétege, de gondolnunk kell a lakosság széles részére is.  

 

A területi kamara elnöksége havi rendszerességgel tartja üléseit, alapértelmezetten minden hónap első 

hétfőjén 16 órakor. Ez alól kivétel a januári (10-én került sorra), valamint az augusztusi, mivel nyáron nem 

tartunk ülést.  

Helyszín a járványügyi helyzettől függően az internet, illetve a biztonságos körülmények kialakulását követően 

a kamara Székesfehérvár Távírda u. 2/a. II. em. 10. alatti irodája. 

Állandó résztvevők: 7 fő elnökségi tag, a titkár és az irodavezető. 

Állandó meghívottak: a Felügyelő Bizottság elnöke, a szakcsoportvezetők 
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Alkalmi meghívottak: az Etikai-Fegyelmi Bizottság elnöke, a téma szakértői 

 

 

Állandó napirendi pontok: 

Az előző ülés óta történt legfontosabb események /elnök, titkár és esetileg felkért előadó/ 

Tagsági és jogosultsági kérdések /irodavezető és titkár/ 

Egyebek 

 

2021. január 11. 

Gyurkovics Zoltán MMK alelnök, az MMK elnöke által megbízott kapcsolattartónk személyes 

bemutatkozása 

A 2021. évi továbbképzés zárása - elnök 

Bizottság létrehozása a területi kamara Alapszabályának felülvizsgálatára - elnök 

A 2022. évi bérek korrekciójának megbeszélése - elnök 

Szakmai bemutatkozások (Mérnökpark/Mérnökösvény…) lehetőségei - elnök, Grimm Viktor és Hullay 

Gyula 

A 2021. évi kamarai képviselet díjazásáról (ld. mellékelt levél) 

 

2021. február 7. 

A két ülés közti események 

     az MMK Főtitkárság átalakulása 

     a közbeszerzésekkel kapcsolatos véleményekről 

     intézkedés az elsődleges tagság témakörében 

     az új SzMSz kérdése 

     kamarai feladatok "munkadíjairól" 

A szakcsoporti tisztújítások kérdése 

A továbbképzések tervezése 

Az éves Munkaterv egyeztetése  

 

2021. március 7. 

 A szakcsoportvezetők beszámolója a tisztújítások szervezéséről 

 A szakcsoportvezető beszámolója a továbbképzés előkészítéséről  

 Az FMMK Alapszabály módosítás előkészítésének állása /elnök és titkár/ 

 A mérnöki szakmák népszerűsítésének állása 

 Újabb szakcsoportok létrehozásának kérdései /építési, gépészeti, munkabiztonsági, stb/ 

 Tavaszi kamarai szabadtéri rendezvény (Szakleves/Faültetés) egyeztetés 

 Választási és Jelölő Bizottság megbízatása 

   

2021. április 4. 

 FMMK Küldöttgyűlés előkészítésének kérdései /elnök/ 

    Beszámoló 

     Költségvetési beszámoló 

     2022. évi költségvetés módosítása,  

     2023. évi költségvetés tervezete  

 Tavaszi kamarai szabadtéri rendezvény (Szakleves/Faültetés) szervezése állásáról 

 

2021. május 2. 
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 Tájékoztató a tag- és nyilvántartási díjak befizetéséről /irodavezető/ 

 A Küldöttgyűlés előkészítése 

 

2021. június 7. 

 A szakterületi továbbképzések véglegesítése /szakcsoportvezetők/ 

 Az éves továbbképzések végleges ütemezése /elnök/ 

 Az őszi szabadtéri program szervezéséről 

 

2021. július 18. /dátumváltozás a nyári szünet miatt/ 

 A továbbképzési programok véglegesítése /kontakt/online/ 

 Újabb szakcsoportok létrehozásának kérdései /építési, gépészeti, munkabiztonsági/, eredményei 

 

NYÁRI SZÜNET július 25 – augusztus 21.  

 

2021. szeptember 5. 

 A továbbképzések szervezéséről 

 A tag- és nyilvántartási díjak befizetéséről /titkár/ 

 

ŐSZI SZAKLEVES1 október 1. szombat 

 

2021. október 3. 

 A 2023. évi Kamarai bál előkészítésének kérdései /elnök/ 

 Tájékoztató a Fejér Megyei Mérnökökért Alapítvány munkájáról /Fekete Krisztián/ 

 

2021. november 7. 

 A kamarai évzárás előkészítése /elnök és irodavezető/ 

 Aktuális feladatok 

2021. december 5. 

 Évzárás 

 Aktuális kérdések /véglegesítés a szeptemberi ülésen/ 

 

Székesfehérvár 2022. február 7. 

  /Dr. Szepes András József/ 

  elnök 

 

A Munkatervet az FMMK Elnökség a 2022. 02. 07-i ülésén megtárgyalta, xxx/2022. (02.07.) sz. határozatával 

elfogadta. 

   

  /Kumánovics György/ 

  titkár 

 
1 A Szakleves egy olyan bográcsos, grillezéses kerti rendezvény, melyen a kamarán tagjai és nyilvántartottjai 

vesznek részt, általában szakmai vagy munkahelyi csapatokba szerveződve. 


