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    Emlékeztető  

 
Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara online elnökségi ülés 

Helyszín, időpont: FMMK iroda, 2022.10.03. 

Jelen vannak:  

Dr. Szepes András elnök 

Klein Pál alelnök 

Tóth Sándor alelnök 

Grimm Viktor elnökségi tag  

Kállai Borik Róbert elnökségi tag 

Kiss Tamás elnökségi tag 

  Gergely Edit szakcsop.vez. 

Dr. Illés Attila szakcsop.vez. 

Hullay Gyula szakcsop.vez. 

Molnár Attila szakcsop.vez. 

Bánfi István felügyelő bizottság részéről 

  Kumánovics György titkár 

  Pálfiné Nagy Mária irodavezető 

   

Dr. Szepes András Elnök úr (továbbiakban Elnök) köszöntötte az ülés résztvevőit. A covid 

fertőzöttsége miatt az ülést online módon tartjuk. Megállapította, hogy az elnökségi ülés 

határozatképes. 

Az üléseinket megelőzően tájékoztató, felkészítő anyagokat küldünk ki, ezekre nem kell szavazni. A 

tagfelvételek esetében általában a tagfelvételi lapot küldjük ki, a diploma megnevezése a lapon van, 

ezért azt nem mellékeljük. 

 

1. Elnök tájékoztatása az előző ülés utáni eseményekről  

 

- Az MMK elnök összehívta a területi kamarák elnökeit (Szolnok), ezen sajnos 3 fő covid 

fertőzést kapott. 

A tárgyalt témák: 

• a 266/2013. sz. kormányrendelet módosításának tervezete, ennek keretében most csupán 

egy kis módosításról van szó. Kun Gábor vezetésével egy csoport foglalkozik a 

módosítás további előkészítésével. (Továbbra is vitatott a tartószerkezeti szakértői 

jogosultság „megfelelő gyakorlat” időtartamának kérdése, ebben az egységes 

kezeléséhez legalább egy főtitkári állásfoglalásra lenne szükség a tagozat álláspontjának 

figyelembevételével.) 

az MMK 2022. évi költségvetés módosítása (tervezet), ebben jelenleg 3 változat van. A 

tag és nyilvántartási díjak vonatkozásában megállapodás született, a területi elnökök az 

Alapszabály szerinti díjak érvényesítését javasolják. Nem lenne „szerencsés” a most 

elfogadott Alapszabályt az elnököknek támadni. Ennek értelmében a garantált 

bérminimum arányában a tagdíjak 65.000 Ft, a nyilvántartási díj 52.000 Ft lenne. 

• Lázár János miniszter gondozásában beruházási tv. előkészítése zajlik. Lesz un. 

társadalmi vitája, ennek keretében a kamarában is lesz egy vita, ezen részünkről Tóth 

Sándor vesz részt. 

- Megkezdődött a Vörösmarty rádióban a mérnöki szakmák bemutatása riport sorozat. 

Ennek keretében 14 szakterület kerül bemutatásra. A rádió YOUTUBE csatornájára is 

felkerülnek a leadott beszélgetések. Az Arany János középiskola pályaválasztási napot szervez, 

ezen kamaránkat Grimm Viktor képviseli. 

- A Rendkívüli Küldöttgyűlésünk eredményesen lezajlott, reméljük, az igénybe vett ügyvédi 

segítséggel eredményes lesz a változásbejelentés. 

- Az Alapítványunk kuratóriumi ülése lezajlott, ezen beiktatásra került az új kuratóriumi elnök. 

A kuratórium meghatározta a munkaprogramját, ennek alapján Kállai-Borik Róbert vezetésével 

remélhető a kuratórium jó működése. 
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- Klen P.; kérdezte, mivel fogjuk indokolni a díjak emelését? 

Elnök; az Alapszabály így rendelkezik. A kiskamarák állandóan a kis bevételre panaszkodnak, a 

rezsi költségek is emelkednek.  

Kállai-Borik R.; a villanyáram hétszeresére, a gáz kétszeresére emelkedett. 

Elnök; az irodaépületünkben az új kazán inverteres, így kisebb fűtési teljesítményre gáz 

használata nélkül is képes. 

(Tisztázandó, hogy társasház esetében az inverteres fűtésre igényelhető-e H-tarifa.)  

2.  Továbbképzések 

A két vízgazdálkodási és a földmérői képzések kontakt módon lementek. Teszteltük a hibrid 

megoldást, ezeknek az a tapasztalata, hogy állandó informatikai segítség kell a helyszínen. 

Pénteken a dunaújvárosi építési képzést így tervezzük. 

A laptop technika ehhez nem elegendő a közel profi megoldáshoz mikrofon és képtechnikai 

fejlesztés szükséges, mintegy 90-90 ezer Ft költséggel.   

Kállai-Borik R. ajánlotta, szívesen segít a megfelelő eszközök kiválasztásában. 

A közlekedés szakmai képzése esetében még előadói gondok vannak, de Grimm V. dolgozik a 

megoldásán. 

A többi képzések előkészítettsége már rendben van. 

3. Kamarai bál 

Az elnök véleményt kér rendezzük-e meg a 2023. évi farsangi bált? 

Kállai-Borik R.; az emberek vágynak a találkozásra, javasolja a megrendezést.  

Kiss T.; mindenfelé bezárásokról (színházak, uszodák) jönnek a hírek, visszásnak gondolja a bál 

megtartását. 

Gergely E.; szállodák zárnak be, pl. Szombathelyen már csak egy szálloda működik. 

Elnök; az előzőekben a Magyar Királyban tartottuk a rendezvényeket, ott 40-50 fővel 

értelmetlen bált rendezni, lesz-e, van-e igény rá? 

Kállai-Borik R.; kérdezzük meg a kollégákat. 

Elnök; a döntéshez megkérdezzük a tagjainkat és a nyilvántartottakat. 

4. Tagsági, jogosultsági ügyek  

 Kérelem Javaslat 

Gaál Balázs tagfelvétel tagfelvétel 

Kothencz Péter tagfelvétel tagfelvétel 

27/2022. (10.03.) számú Elnökségi Határozat 

A kérelmező tagfelvételét az Elnökség 6 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett 

elfogadta, mivel a törvényben előírt feltételeknek megfelel. 

Tihanyi Tamás 2022. 09. 30-án a munkaidő lejárta után küldte meg jelentkezési lapját, ezért ez 

már nem került előzetes megküldésre az Elnökség tagjainak. 

Az Ő tagfelvételi kérelmét a következő ülésen tárgyalja az Elnökség. 

Az Elnökség tagjai megállapodtak abban, hogy a tagfelvételi kérelemnek az ülés előtt 3 

munkanappal meg kell érkeznie.  
Gaál Balázs „G” előminősítési kérelmét a sikeres jogosultsági vizsga letétele után az Elnökség 

támogatja. 

k.m.f. 

 

    Pálfiné Nagy Mária              Kumánovics György            dr. Szepes András  

 irodavezető             titkár                 elnök 


