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Tárgyz A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés

Helyszín, időpont: Video tanácskozás, 2022,12.05.

Jelen vannak:
Dr. Szepes András elnök
klein pál alelnök
Grimm Viktor elnökségi tag
Kállai-Borik Róbert elnökségi tag
Kiss Tamás elnökségi tag
Szigetiné László Erika elnöks égi tag
Graham Marianna szakcsop.vez
Dr. Illés Attila szakcsop.vez.
Hullay Gyula szakcsop.vez.
Vermes Gergely szakcsop.vez.
Kumánovics György titkár
Pálfiné Nagy Mária irodavezetö

Dr. Szepes András Elnök úr (továbbiakban Elnök) köszöntötte az ülés részt vevőit. Megállapította,
hogy az elnökségi ülés határozatképes.
1. Elnök tájékoztatásaaz e|őző ülés utáni eseményekről

- Lezajlott az MMK Küldöttgyűlés, Tárgyalták a 2022. évi költségvetés módosííását, a 2023 , évi
eredeti költségvetést. Az űj könyvvizsgáló javasolta, hogy az év vége felé tartandó ülésen
foglalkozzanak a költségvetésekkel, mert akkor már az év közbeniváltozások ismertek lesznek, a
2023 évi költségek isjobban tervezhetők.
Wagner elnök úr érzelemdús hozzászőlásával kezdődött az ülés, alapvetően Nádor István
módosító indítványa volt a probléma. A javaslatban a kamarai díjak táblázatnak a
küldöttgyülésen történő elfogadása szerepelt, senki nem kifogásolta a garantált bérminimumra
alapul ó díj ak megál lapitását.
A főtitkár hozzászőlása sem oldottafel avitás helyzetet.
Nem volt olyan nagy probléma, mint amennyi időt eltolt<itt ezzel a küldöttgyűlés, A kérdés úgy
zárult, hogy az elnök kivetítette azt a bizonyos táblázatot, ami a 2023. évi költségvetésnek az
alapja.
Szigetiné Lászlő E.; a módosító indítványt is rosszul adták be, nem volt meg az előírt 15 aláírás.
A fiötitkár nem állt ahelyzet magaslatán. Hol volt az új főkönyvelő, ő miért nem szőlthozzá?
Elnök; a ökönyvelő még nem ismeri annyira a kamara működését, hogy segíteni tudott volna.
Az viszont elvárható lett volna, hogy a Felügyelő Bizottságvéleményt nyilvánítson!
Összességében van 2023. évi költségvetés és sajnos mi, a területi kamarák kell, hogy a hátunkat
tartsuk a j elentös díj emelésekért.

- A Zielínski -díj kitüntetés javaslatra aszavazáslezárult, az Elnök és Kállai-Borik R. véleményét
is látták a kollégák.

2. A Kamarai bálra az MMK 50 fő vendéget jelentett be. El kel| kezdeni a saját kollégáink felé a
meghirdetést, amihez viszont ismerni kell a belépődíjakat. Az MMK a műsor és az 50 fő vendég
költségeit vállalja, így nekünk az étkezés és a saját VlP vendégeink költségeit kell fizetnl
Elképzelésünk szerint A Székesfehérvár és a Dunaújváros polgármesterét, az Epttész és a
Kereskedelmi és Ipari Kamara elnökét, valamint aFejér Megyei Közgyűlés elnökét hívnánk meg.
Avárhatő költségek táblázatát az Elnök kivetítette.
Az egyeztetés során Klein P. javaslata szerint egyetértés alakult ki arról, hogy a saját VIP
vendégeink báli költségeit kamaránk vállalja fel.
Az elnökség a 3212022 (12.05.) sz határozatában a 35 év alattiaknak 10.000 Ft, a többieknek
15.000 F't belépőt állapított meg. A határozatot 5 igen és 1 tartózkodő szavazattalhozta.
Az Elnök javasolta, hogy ki-ki keresse meg az ismerős vállalkozásokat, kérve/javasolva,
alakítsanak egy céges vendég asztalt, fizessék be a munkatársaikat abálba.



3. Kamarai kitüntetésekre a felhívást hamarosan kiküldjük. Kérdés, hogy az MMK-hoz hasonlóan a
kamarai bálon adjuk-e átadíjakat.
Az elnökség a javaslattal egyetértett.

4. Tagsági, jogosultsági ügyek
A titkár tájékoztatott Hegedűs István SZES-6 Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület
építmények épületenergetikai szakértöi részszakterületre benyújtott kérelméről.
A kolléga részte kiadott hiánypótló végzést és az arra beküldött anyagát az ülés napján elektronikus
levélben megktildtünk.
Hegedűs István épületvillamossági üzemmérnök végzettséggel kéri a jogosultságot (nem
előminősítést), befizette az eljárási díjat is.
A végzésben felhívtuk a figyelmet az előminősítés lehetőségére, ahiánypótlásban már eztkérte.
A titkár kérte az elnökség véleményét az elutasítő előminösítéshez.
Hozzásző|tak SzigetinéLász|ő E.o Grimm V., Kiss T., Kállai-Borik R., Elnök. Ahozzászőlások
a gyakorlat fontosságát hangsúlyoáák és ebben a kérelmezőnek a VIDEOTON-náI betöltött
munkaköreo gyakorlata emelhető ki, de ismert a kiváló tewezői munkája is. Felmerült a felmentés
kérése is, de az is, hogy ennek semmi jogi alapja nincs.
Titkár: Jelenleg a vonatkozó 26612013. sz. kormányrendelet egyetemi (Msc) végzettséghezköti a
kért szakértőijogosultság megadását, egyedi felmentésre nincs lehetőség. Kezdeményezni lehet a
vonatkozó kormányrendelet módosítását a jövőbeni ügyekre,
Elnök: kérte, hogy Szigetiné Lászlő E. a titkárral fogalmazzanak egy javaslatot a kormányrendelet
módosítására.
Szavazást kért, amely alapján az elnökség állásfoglalása: 4 igen 1 nem 1 tartózkodással az
előminősítés elutasítása.

5. Tagsági,jogosultsági ügyek

Név Kérelem Javaslat

Kónya János tagfelvétel tagfelvétel

Horváth István tagfelvétel tagfelvétel

Beretka Krisztián Imre átjelentkezés átjelentkezés

Fodor Máté átjelentkezés átjelentkezés

Márton Csongor Lász|ő átjelentkezés átjelentkezés

3212022. (12-05.) számú Elnökségi Határozat

A kérelmezők tagfelvételét az Elnökség 6 fő igen, 0 f,ő nem, 0 fő tartőzkodás mellett
elfo gadta, mivel a törvényben előírt feltételeknek megfelelnek.

A beérkezett tewezői, szakértői kérelmeket áttekintve az elnökség a következő véleményt adta:



l(amarui szám Név Kért

iogosultság

Vélemény

07_0601 Hegedüs István SZES-6 előminősítés, végzettség nem megfelelő

07-01524 Decsi Bence SZvv-3.1,3.2 szakmai gyakorlat megfelelő

07-01392 sebők Lóránd előnr irrősítés szakmai gyakorlat
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