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Dr. Szepes András Elnök úrr (továbbiakban
hogy elrrökségi i.ilés lratározatképes.
Köszöntötte az Épületgépészeti szakcsoport
röv iden bem utatkozott.

1. Elnök tájékoztatása az előző ülés óta történtekről

- KATA adőzás szabályainak módosítása
Az ElnÖk a változtatás felmerülésének hírére - sok rníiszaki kollégát érint karnaránkbatt is -,jelezte a Problérnát az MMK elnökének és kérte az illíézkedését. iálaszábatt ielezte, hogy az
l,Fa7|áeugVi Kamarával egyezíeí és közös állásfoglalásra készlilIrek. Az Elrűk javaso|{u u,
EPÍtész Kat-nara megkeresését is. Sajnos az állásfoglalás kiadása elrnaradt. Majd csupán a
nródosítás elfogadása LrtáIr l3 szakmai kamara egyUttes állásfoglalásának kiaclására keriilt sor.
A kamarárrk nevében az Elnök a Fejér Megyei l<épviselőket levélben tnegkereste rneg és kéfte, ne
szavazzák meg a módosítást.
A rnódosítás országgyíilési megszayazása utál,t 4-5 elektronikus levél érkezett az Elnökhöz.
Sérelnrezték a szátrrltkra előnytelen változást és a kamara érdekvédelnlét hiányolták.
Most nrár csak, a'Í tehetjiik, ltogy az adózásban történő áíállást információkkal segítjiik.
F,gYeztetett a Fejér Megyei FMKIK vezetőjével, aki egy minisztériutni adószakértő nieglrívását
tervezi a,,lrogyatr továbbról" kérdésben, hiteles tájékoztatás nlegtaftása céljából.
Vita bontakozott ki arról, hogy lehet-e és rnikélrt segíteni az ériitetteknek, HozzászőltakKiss T.,
Grirnm V., Kállai Borik R., Szigetiné Lászlő E, VÓgí.il egyetértés alakult ki abban, hogy ugyari
nlindenkinek a saját adottságaihoz igazodőart kell a dbntést konyve|ői segítséggel rneghozni, áe a
l elretőségek benr utatása tájékoztatő je l l egge l h asznos l elt et.
ElnÖk; még augusztLrs nrásoclik felében kiválasztandó időpontra nieghirdetji.ik a tájékoztaíőt,
rernéljük lesz érdeklődés.

- Rezsicsökkentés
MindannYiunkat érint, csupán a végrehajtási renclelet nregjelenése után lelret tisztábban Iátni a
kérdésberr.

- A KiildÖttgYŰrlési.inl< kötelezett beItnünket a Választási Szabályzat elkészítésére, ennek
tervezetét az ElnÖk megkiildte az ülés rneghívottjainak és a VJB-nek. Vá{uk az észrevéíeleket.- A KiildÖttgYŰrléslink alapjátl benyúrjtottuk a Törvényszékhez a változásbejelentést. Sajnos az
AlaPszabálYunkat, annak elfogadását kifogásolják -,ie,-,-, enre|t|ik ki a rnóclosításokat és nórn volt
nrinden változásra szavazás, kifogásolják a hiánypótlásban - Tóth S. tisztség elfogaclói

Elnök) köszörrtötte az tilés részt vevőit. Megállapította,

űj vezeíőjét Molrrár Attilát, aki az Elnök felkérésére



nyilatkozatétt pedig meg kell ismételni, mert hiányos. Az Alapszabály ügyében magyarázó levelet
kÜldtÜnk - Új, Újraszerkesztett Alapszabály, minden pontjára volt szavazás - a Törvényszékhez és
várjuk aválasú.. Amennyiben nem fogadják el, akkor a régi Alapszabályunkmarad hatályban.
MMK elnökségi ülés
Az elnökség el fo gadta a H írközl ési és I nform ati kai T agozat ügyrendj ét.
A KATA adózással kapcsolatos véleménycsere volt.
A titld r tájékoztatőj a a íőtitkári é rtekezlet ről
Wagner Ernő elnök köszöntötte az éríekezletet. Békességben oldjuk meg a problémákat,
teremtsünk harmóniát.
Dr. Csenke Zoltánné tájékoztatás a Továbbképzési ügyrendről.
A konferenciák akkreditáciőja,tagozati elfogadás után 50,000 Ft akkreditációs díj befizetésével.
(Egyetemek, tudományos egyesületek kérhetik az ingyenes akkreditációt.)
A 600 Ft/fŐ, törzsanyag igénybevételi díj befizetésének technikai részleteire (önbevallás,
d íj bekérő) eligazítást kapunk.
Iratminták az IIR-ben
MegkaPtuk az Űj iratmintákat, Az elóminősítésekhez beszerezzúk a kamaránk véleményét, így a
jogosultsági vizsga letétele után már gyorsan kiadható lesz a kérelmezőnek a jo§osulúgi
határozat.
SZÉM-3 átsorolás
Országosan még vannak elmaradások, nálunk megtörtént az űj, 11 részszakterületi átsorolás.
Alapszabály minta, szakcsoport ügyrend
Az AlaPszabály minta a fontosabb kérdéseket példákkal mutatja be. A szakcsopotti ügyrend
esetén, ha küldöttgyűléssel működik a tagozat, akkor az oda delegálásről ai tigyrűdben
intézkedn i kel l. A szakcsoport válasáásokr a a tagozatot aj án lott meghívn1.
Tan úsítványok m egszű nése - új j ogosults ággá v áltása
Az MMK az érintett kollégákat kiértesíti a tanúsítványok megszűnéséről és jelzik, hogy a
jogosultsággá váltásukra kérelemmel keressék a területi kamaníjukat. Jelzésünkre az MMK-tól
egy héten belül megkapjuk a tanúsítvány iratanyagéí,, Új kérelemként kell az ügyeket elbírálnunk.
Jogosultsági vizsga
Az Új jogosultságokra - gépészet augusztus, vegyészmérnök, szeptember - még nincs egészében
vizsga lehetőség. Az Online vizsga mellett továbbra is lesz kontakt vizsgalehetőség is.
Az előminősítés eredményétaz IIR-ben rögzíteni kell.
A főtitkár a Tartószerkezeti tagozattal egyeztetni fog, mert a szakértőijogosultság esetén nem
egYértelmű a gyakorlat, hogy a szükséges 8 év gyakorlat az MsC diplóma (abszolutórium)
megszerzésétől, vagy a tervezői jogosultság megszerzésétől indul. Az egyeztetés eredményérői
értesítést kapunk.
Alapítvány, személyi ügyek
F'ekete Krisztián elfoglaltságárahivatkozva nem tudja vállalni a kuratórium elnöke munkát, a
lemondását el kell fogadnunk. Ezértis maradt el az Alapitványunk ez évi támogatási programja,
amire továbbra is fedezet van.
A pótlásra két elnökségi tag kolléga neve merült fel Tóth Sándor alelnök és Kállai-Borik
Róbert elnökségí tag.
TÓth S. Úgy nyilatkozott, hogy lemond a megtisztelő lehetőségről, ha Kállai_B. Róbert vállalja a
feladatot. TÓth S, ezt a nyilatkozatot személyesen is megerősítette. Kállai-B. Róbert vállalja a
megbízatást, mert mindkét oktatási intézmény közel áll hozzá és a mentor programot továbbra is
szorgalmazza.
Klein P.; röstelli a támogatás kiírásának elmaradását, ffi€g volt győződve arról, hogy az
automatizmussal működik. Ehhez Kiss T. is csatlakozott.

Az ElnÖk szavazásra tette fel a kérdést, az elnökség egyetért_e azzal, hogy Kállai_Borik
RÓbertet kérjÜk fel a F'ejér Megyei Mérnökökért Atapítvány Kuratóriuma elnöki
tisztségének betöltésére.

Az elnÖkség a 2212022.(07.18). sz határozatában 6 fő igen és 1 fő tartőzkodással felkéri
Kállai-Borik RÓbertet a Fejér Megyei Mérnökökért Alapítvány Kuratóriuma elnöki
tisztségének betöltésére.
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Továbbképzések
A szakmai továbbkéPzésekl-tez az előadókkal az egyeztetésel< rnegtöfiéntek, érkeznek a
szerződések. Az elektrotechnikai- energetikai kozos továbbképzést - a tervező-szakértő és anlíiszakiak részére is - a két íagozat elfogaclta. A várható rtagy léíszátn Iniatt u"gy"., onlirre és
kontakt előadás Iesz.
A továbbkéPzések lehetséges lrelyszínei: Techrrika Háza 16.000 Ft/óra, Viktória 6.000 Ft/óra,
Jáky-terenr 5,000 Ft/óra.

Tagsági, jogosultsági ügyek

Kérelem Javaslat

kálmán Attila tagfelvétel tagfelvétel

Kánya Bé|áné
átjegyzés BPMK-
ból tagfelvétel

2312022. (07.18.) számú Elnökségi Határozat
A kérelmező tagfelvételét az Elnökség 7 fő igen,O ftí nem, 0 fő tartőzkodás mellett
elfogadta, mivel a törvényben előírt feltételeknók megfelel.

A beérkezett szakértői és auditori kérelmet áttekintve az elnökség a következő véleményt adta:

Szabó Ákos Péter ,,TUÉ" előnrinősítési kérelmét a sikeres jogosultság i vizsga letétele utáll azElnökség tárnogatja.

Titkár; jól állLrnk a díjak befizetését illetően.
A nYilvántartottaknál 6 fő szlineteltetett és 4 főnek adtunk ki jogosLrltság felfi_iggesztést. A
többi nyilvántartott befizette a nyilvántarlási díjat.
A kamarai tagok esetében az l éves tagdijat trenr fizető, jogosr-rltsággal rendelkezőknél l fő
törlést kért, mindeI:lrti (47 fő) rerrdezte aíaftozását.
2 éves díj elrnaradásban lévŐ, jogosLrltsággal rendelkezők esetében (8 fő) l fó elhLrrry t, 6 főftzetel|l fő varr fiiggőben,
2 éves nem fizető alap tagclíjasok (10 fő) köziil 2 fő törlést kéft 7 fő befizette és l fo ügye
folYarnatbarl Van. 23 fő alaptagdíjas egy éves elrnaradásball vall, velük nincs lehetőségiink
eljárni.

3. Egyebek
A 26612013 sz. kornránYrendelet nródosítása kapcsán felnreri.ilt ,,mérItöl<i e-pecsét,, gondolatát
niég tovább szeretné finonlítani, ősszel a javaslatával eIő fog álIni.
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