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Dr. Szepes András Elnök úrr (továbbiakban E|nök) köszöntötte az i.ilés részt vevőit. Megállapította,
hogy elnökségi ülés lratározatképes.
Köszöntötte az űj alelrlököt Tóth Sándort, az úrj elnökségi tagot Kállai Borik Róberteí, az űj
szakcsopottok vezetőit Graham Marianrrát (Munkabiztonság) és Dr. Illés Attilát (Hírközlés és
Inforrnatika).
Az új tisztségviselők az E|nök felkérésére röviderr bemutatkoztak.
A Közlekedési szakcsoportnál Grirnm Viktort újraválasztották, a Yízgazdálkodási és azÉpűletgépészeti
szakcsoportnál aválasztások rnég folyaInatban valtnak, a Tartószerkezeti szakcsoport esetéberr is folyik
a tisztújítás.

1. Elnök tájékoztatásaaze|őző ülés óta történtekről

- MMK továbbképzési ügyrendj ét az országos elnökség elfogadta.
Ebben ajánlásként szerepel a továbbképzés 15 eFt/őra díja helyett a megemelt 20 eFtlőra díja. A
konferenciák esetében megszűnt a tagozatonként 2 konferencia támogatás, nincs ilyen korlát. A
konferenciák szakmai továbbképzéskénti elfogadása regisztrációhoz kötött, 50 eFt a regisztrációs
díj.
Rendelkezik az ügyrend arról is, hogy a TervezőlSzakértő és a FMV/ME továbbképzéseket
lehetőség szerint külön tananyagként és továbbképzésként kell meglartani. Az online
továbbképzések esetében csupán konzerv tananyaggal nem lehet képzést tartani, az előadő
elérhetö kell legyen, a felmerülő kérdéseket meg kell válaszolni.
A törzsanyagok használata esetében 600 Ft/ főhozzájárulási díjat kell fizetni az MMK részére,

- Küldöttgyűlésünk lezajlott. Elötte minden küldöttet megkérdeztünk, 50 fró jelezte a
megjelenését,42 fő vettrészt,határozatképes volt a Küldöttgyűlés. Sajnos a szünetben távozottak
miatt határozatképtelenné váltunk.
A kiegészítő e-szavazás az elmaradt napirendi pontok esetében határozatképes volt, az eredményí
az Elnök kivetítve részletesen bemutatta.

- Miniszterelnökségi/Lechner központ támogatási szerződés aláirásra került. Kérdéses, hogy a
jövőben hol lesz a gondozása. A felügyeletünket az Epítési és Beruhénási Minisztérium, LÚár
János vezetésével látja el. Füleky Zsolt h. államtitkár nincs a minisztériumi tisztségviselők
felsorolásában. Az MMK elnöke a héten találkozika miniszterrel, a kapcsolatfelvéte| megtörtént.

2. Szakmai képzések előkészítése
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Az Energetikai, Eletrotechnikai képzés témájaltémái még nem álltak össze.
Szigetiné Lászlő E.; elképzelése szerint a két szakterületre közös képzést készítenek e|ő.
Javaslata szerint ateruezőlszakértő és az FMV/ME képzés is együtt lenne, vagyis egy összevont
képzést tartanának. Ennek a tagozatokkal és az előadóval valő egyezietése folyamatban van.
Klein P.; ez az összevonás a képzést tekinteve komolytalan.
Grimm V.; a közlekedési szakterületen elfogytak a jőtémák.
Kiss T.; a20 eFt/ óra előadói díj is méltánytalan egy oktató számáta.
Elnök; az energetikai, elektrotechnikai képzésről még külön beszéljünk.
Epületgépészet esetében az Elnök ateruezőlszakértő és a műszakiak képzésére is új ill. felújított
t&zsanyagű témát készít elő.
Epítési képzés az eddigiekhez hasonlóan az építésfelügyeleti kollégák előadásával indul és
építési hibák és javításuk bemutatása lesz a téma. Bejelentkezett ehhez a MAPEI egy előadással,
bemutatóval, egy óra időtartamban kapnak lehetőséget.
,oMŰhelymunka képzéso' ügyében a közlekedési témák előkészítése folyik, nem továbbképzés
kategória lenne.
Hírközlés képzést szervezzúnk-e? Várjuk a szakcsoport véleményét.
A környezetvédőkjelezték, hogy egy egész napos programot gondolnak szervezni.
Hullay Gy.; Gergely Edittel anól beszéltek, hogy az ő Velence-taviképzésükhöz csatlakoznak.
Kéri, hogy az ME/FMV képzésük időpontja október 14 helyett szept. 30 legyen.
Munkabiztonság,
Graham M.; jelenleg nincs kötelező képzés, de atagozatban is foglakoznak ezzel,2023-ban kell
visszatérni a kérdésre.

Rádiós műsorok beosztásao szereplők meghatározása

A mérnöki szakterületek bemutatására a szakterületenkénti 10 perces beszélgetéseket a
Vörösmarty rádió ripotere Sasvári Csilla venné fel. Összesen 10 beszélgetésre gondoltunk, erre
adtak ajánlatot, de bővíthető a kör. Heti két beszélgetést kértünk leadni szeptemberi kezdéssel. A
felvételeknek Youtube feltöltésére is lesz lehetőség.
A szakterületek és ajavasolt beszélgető partnerek átbeszélésre kerültek, ajelenlegijavaslatokat a
melléklet taftalmazza.

Tagságio jogosultsági ügyek
Titkár; 95 fő kamarai tagnak küldtünk a íagdíj nem fizetés miatt különböző felszólításokat,
ebből 30 fő már rendezte atartozáséú.. A nyilvántartottaknál a 40 felszőlítottból már 19 befizette a
díjat,

Kérelem Javaslat

Hegedüsné Jehoda Petra tagfelvétel tagfelvétel

2ll2022. (06.13.) számú Elnökségi Határozat

A kérelmező tagfelvételét az Elnökség 7 fó igen, 0 fő nem, 0 fó taftózkodás mellett elfogadta,
mivel a törvényberr előírt feltételeknek megfelel.

Egyebek
Kállai Borik R.; a vállalkozások azinfláció rnegemelkedése és a jövőbeni bizonytalansága miatt
aközbeszetzéses rnunkáknál nagyorr nehézhe|yzetbe kerültek. A háború előttszerződött nlunkák
esetében gyakori, hogy elállnak a szerződésektől, rneft jobban járnak, ha kifizetik az elállási díjat,
mirrt ha avá||alt mLrnkát teljesíteriék. A problémára rnegoldást kell találni.
Grimm V.; a közbeszerzés kötött forrna, nincs lehetőség a szabályok rnódosítására.
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Kiss T.; a kamarának erre nincs hatása, szerinte azÉVOSZ lehet, aki ebben eljárhat.
Hullay Gy.; az EU-s szabályozás miatt esélytelen a szabályok módosítása.
Elnök; akinek javaslata van még, írja le és felkérte Kállai B. Róbertet, hogy fogalmazza meg a
problémát. a javaslatokat., azzal megkeressük az MMK elnökét.
Hullay Gy.; A Yizgazdálkodási Tagozat kihelyezett ülésén felmerült egy probléma. Atervezői
szerződéseknél sok esetben az önkormányzatok, mint megbízók, kikötik a vizjogi létesítési
engedélyt atervezői munkadíj kifizetési feltételeként. A tervezőnek nincs hatása a kérdésben.
Az MMK elnöke elmondta, nem szabad ilyen szerződést aláírni. Jelezte, akinek ilyen problémája
van, az MMK bírósági perbeni segítséget ajánlott fel.

k.rn,f.

\,rilbfi/ütl*0 l,{"tcotthl
Pálfii{lé Nagy Márih Kumánovics GyörPy lirodavezető titkár 
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