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Dr. Szepes András E|nök úr (továbbiakban Elnök) köszörrtötte az iilés részt vevőit. Megállapította,
Irogy elrrökségi ülés határozatképes. Kállai György, Fekete Krisztiárr és Gergely Edit jelezték
elfoglaltságuk rniatti távolmaradásukat.

1. Kolossvári Gáborné napirenden kivüIi meghallgatása
- Szauer Ákos VZ tervezőijogosultságánátr etutasítássa

Sérelmezte, hogy építőmérnöki diplomájával, a végzettsége nem felel meg, ,,nem szakírányí a
diplomája" okkal, elutasításra került a kérelem. Nem valós szerinte az OSzMSzT minősítés, hogy
nem tanulta a felsorolt tantárgyakat.
Megfellebbezték, az ügy elbírálás alatt van. A fiatal mérnököket jobban kellene támogatni, be
lehetett volnaszerezniazoktatási intézménytől atanult tantárgyakat,ezzel segíthettünk volna.

A hozzászőlásokban elhangzott, az építőmérnöki diploma specifikáciőja, a diploma melléklete
határozza meg, milyen jogosultság adható az illetőnek. Az OSzMSzT minósítését a területi
kamara titkára el kell fogadja, nem dönthet azzal ellentétesen.
Valós probléma, hogy a diplomák specifikációj a és az az alapján adható jogosultságok nem
egyértelműek, ebben a kérdésben a MMK tagozatainak'is van felelőssége.
Erre a problémára fel kell hívni az MMK elnökségének a figyelmét, az elnökség javasolja az
oktatási intézményekkel az e1yeztetéseket. El kell érni, hogy az érintettek a képzések
megkezdése előtt legyenek tisztában azzal, milyen jogosultságokhoz alkalmas a választott
képzésük.

- Yízgazdálkodási és Vízépítési szakcsoport ügyrendjének elfogadása
A szakcsoportjelölőbizottsági elnökeként kifogásolta, hogy az ügyrendi szavazás az ó nevében
lett kiküldve - a vezetőség állította össze és Hullay Gy. kezdem ényezte a szavazást - elektronikus
szavazásra és azt is, hogy 40 levél az ő leveles ládájábaérkezett. A szavazás állásáról nem kapott
információt, nem volt hozzáférése a szavazó rendszerhez. Űey gondolja, hogy az alkalmazott
informatikai program nem alkalm as a választásokra.
Elnök; a körlevelet az IIR-ből küIdjük ki a nyilvános e-mail címeket használia a rendszer, A
szavazást eredményeket a jelölö Úizottság Ótnok" látja. Így zajlott a GE'O-s szakcsoport
választása is zavarmentesen. Nem tudja mi volt a hiba oka, már rákérd,ezett az MMK
informatiku sára, várja az eredményt.
Szigetiné Lászlő E.; náluk sem működik jól a jelöléso Kelemen Csaba nem kapott információt.
Polányi P.; a jelenlegi alkalmazott informatikai program nem alkalmas a szakcsoporti
választásokra, meg kell oldani a problémát.

Elnök bejelentette, a vitás esetek elkerülése érdekében szeretnénk az üléseinkről hangfelvételt
készíteni. A felvételhez min den ki hozzájárult.



2. Elnök tájékoztatőjaaz előző ülés óta történtekről
- A Vörösmarty rádióban Sasvári Csillával volt megbeszélése, ahol a mérnöki szakmák

bemutatása volt téma. A kapott ajánlatok:
a) változat,300.000 F't+ÁFA

20 rádióbeszélgetés a mérnöki szakmákróI,5-10 perces beszélgetések a kijelölt
szakemberekkel.
A felvett anyagot leadják és a rádió youtube csatornáján is elérhető lesz, terjeszthetjük.

b) változat350.000. Ft+ÁFA
5 alkalommal 25-30 perces rádióbeszélgetés 3-3 szakma képviselőivel. Ez is leadják és
terj eszthetően megkapj uk a felvételeket.

c) változat700.000 Ft+ÁFA
Natív megjelenés, mint az a. változat, kiegészítve at fmc.hu oldali megjelenéssel

Az elnök fiatal szakmai képviselőkkel (30 év körüliek) gondolná a beszélgetéseket és az a.
v áltozat megvalós ítását j avaso lj a.
A hozzászőlásokban a ftatal helyett inkább az arra alkalmas kollégák kiválasztását javasolták
(Polányi P. Kiss T, Hullay Gy.), az elnökség az a. változatottámogatta.

Az elnökség a l2l2022. (04.04.) sz. határozatában a mérnöki szakmák bemutatásáía az a.
változatra 300.000 F't összeggel a Vörösmarty rádióva| a szerződéskötésről egyhangúlag
döntött.

- Az elsődleges tagozati tagság országosan, mintegy 3.300 fő esetében nincs még meghatározva.
A tagozatok ennek pőtlását kezdeményezik. Nálunk 100%-os az elsődleges taozati tagság
megjelölése.

- Lz MMK Továbbképzési Szabályzat módositását abizottság elkészítette, az elnökség elé kerül.

- Iroda átalakítás
A ME / Lechner központ fele támogatás helyett saját forrás felhasználásával tervezzük a már
jelzett átalakitást,
Atámogatás 1 mill. Ft összegét munkabérrel fog|uk kitOlteni.
Már megvásárlásra került egy 164 cm képátlójú LG UHD TV, ami a kivetítéskre alkalmas és a
tárgyalónk sarkában lesz megfelelő magasságban elhelyezve.
Az asztalokra ajánlatot kértünk a Karrier Irodabútor Kft. -től, több változatot dolgoáak ki, de
jelentős 1 mill. Ft feletti árakkal, elvetésre került.
Ezért a meglévő asztalok átalakttására két asáalostól kértünk ajánlatot, ami kedvezően 150.000
Ft körüli lesz.
Lz átalakítás az 500.000 Ft elnöki keretből megoldható.

- Titkár beszámoló a főtitlcíri élrtekezletről
Wagner elnök úr tájékoztatőjában elhangzott, hogy a tagdíjak emelésének kérdésével a területi
kamarák is fog|akozzanak, alakítsákki az álláspontjukat aválasztmányi ülésre.
AYizgazdá|kodási szakértői (SZEM-3) jogosultságok szétbontásávalkapcsolatban az MMK -tól
előkészítő iratokat kapunk.
A26612013. sz. kormányrendelettel új jogosultságokat is hoztak létre, ezek között olyanokat is,
amelyek tanúsítványok voltak. A jogosultsággá váltásuk igazgatásszolgáltatási díjjal jáma. A
területi kamarák többsége - így mi is - úgy nyilatkoztunk, nem fogunk díjat felszám olni azért.
A tartószerkezeti tervezői, szakértöi jogosultságok elbírálásánál, a gyakorlat minősítés esetében
merült fel, atervezéshez 5 év a szükséges gyakorlat, a szakértőihez pedig 8 év. Tagozati szinten
egymás utáni módon számolják, vagyis a szakértőihez 13 év kellene.
A kérdés rendezése érdekében állásfoglalást kapunk.

3. Küldöttgyűlések
Az MMK küldöttgyűlés időpontja május 20. Az ülésen a tagdíjemelés fontos kérdés lesz. Az
elképzelés, hogy az emelésnek a2020. évi bérminimum legyen az alapja, ne a jelenlegi.
Az országos kamara területi küldötteinek számát a technikus tagok nélküli aktiv kamarai tagok
alapjánhaározzákmeg, a mi 5 fő küldöttel rendelkezünk.



Az Elnök a kamaránk küldöttgyűlésének időpontjára a május 27-éL 14 őrai kezdéssel
javasolja. Az elnökség ezzel egyeíért. A helyszín nrég nincs kijelölve, előkészítés alatt van.

4. Beszámolók előkészítése
Az elnök kiosztotta a 2021, évi tény költségvetést, a 2022.évi rnódosított költségvetést és
pótlólag elektronikLrs levélben a2023. évi eredeti költségvetést.
A következő rnájus 2-i elnökségi i.ilésen az elfogadásukról dönterli kell.
Gondolkodjunk, pl, javasolja a 2022. évre a szakcsopotti költségek ernelését és úrj sorként a
tartalékkeret bevezetését.

5. Továbbképzések
Yízgazdálkodás; a szakcsoport az előadókkal egyeztet.
Energetika, elektrotecnika; a szakcsoport előadót keres a programlroz.
Közlekedés; neln a kiadott törzsanyagokból választottak, a ténra tagozati egyeztetése van
folyarnatbarr.
Geodézia; két képzést terveztlek, íagozati egyeztetés kell.

6. Tavaszi rendezvények
Polányi Péter javasolja a Szakleves lllegszervezését, helyszírre a Bregyó lehetene, Időpontjaként
a májLrs 2l-et javasolja azza|, hogy mielőbb rnérjük fel arészvéíelt, kérdezzük rneg a kollégákat,
a szakcsoportok bevonásával. Az elnökség ezzel egyeíéríeIt.

7. Tagsági, jogosultsági ügyek

KéreIem Javaslat

Vámi-Rácz Nikolett tagfelvétel tagfelvétel

Nagy Gergely tagfeIvétel tagfeIvétel

Vékonyné Arva Katalin tagfelvétel tagfelvétel

Horváth Dániel tagfelvétel tagfelvétel

Herbst Norbert tagfelvétel tagfelvétel

Tóbel Imre tagfelvétel tagfelvétel

Májerné Horváth Mária tagfelvétel tagfelvétel

szamosvári István zo|tán
átiegyzés BMMK-
ból

átjegyzés BMMK-
ból

1312022. (04.04.) számú Elnökségi Határozat

A kérelmezők tagfelvételét az Elnökség 6 fő igen, 0 fo nem, 0 fő tartőzkodás mellett elfogadta,
mivel a törvényben előírt feltételeknek megfe|elnek.

A beérkezett tervezői és szakértői jogosultságok iránti kérelmet áttekintve az elnökség a következő
véleményt adta:

kamarai szám Név Kért
jogosrrltság

Vélemény

07-01492 Lévay Enikő GD-T szakmai gyakorlat megfelelő

07-01502 Sramek Dóra SZKV-1.1, 1.3 szakmai gyakorlat megfelelő
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07-01514 Gévai Milán SZES-8 szakmai gyakorlat megfelelő

07-01517 Vókonyné Árva Katalin szakmai gyakorlat megfelelő

07-01518 Horváth Dániel V szakmai gyakorlat megfelolő

07-01515 Vámi-Rácz Nikolett TUE Nincs meg a szükséges gyakorlati idő,

iavaslat: kérelem visszavonása

8. eEgyebek
Polányi Péter jelezte, Itogy a KTE Fejér Megyei Területi szervezete akanrarával egy|itt szakmai
rrapot és bált szervez április 23-án. A rendezéshez at"tyagi tárnogatást kér a karnarától, erre
vonatkozóatr kiildi a kérelrni.iket.
El nök; A kérdésberl e- szav azásra lesz sziiksé g.

k.m.f.
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