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Bevezető 

Területi kamaránk az elmúlt évben un. cikluszáró Küldöttgyűlést tartott, azaz 4 éves tevékeny-
ségről számolt be. Ráadásul a járványos időszak miatt erre csak a nyári időszakban kerülhetett 
sor, amikor a járvány okozta korlátozások már enyhültek. Azon a Küldöttgyűlésen tisztújító 
választásokat is tartottunk.  

Ez az időszak ugyanakkor a Magyar Mérnöki Kamara életében is komoly változásokkal járt. 
Egyrészt szintén a nyárra „csúsztatva” zajlott le ott is az új tisztségviselők választása /Dr. Sze-
pes András tagja lett az országos Elnökségnek, Szigetiné László Erika pedig az országos Etikai-
Fegyelmi Bizottságnak/. Viszonylag rövid idő után, novemberben egy rendkívüli MMK Küldött-
gyűlésen került sor az új Alapszabály elfogadására. 

Ezek a fent leírt folyamatok kisebb-nagyobb viharokat generáltak, amelyek arra ösztönözték a 
területi kamaránkat is, komolyabban kell foglalkoznunk a Szabályzataink felülvizsgálatával, az 
egyes eljárási rendek áttekintésével, az esetleg nem egyértelmű pontok rendezésével. 

Mindezek közben komoly gazdasági változások is zajlottak az országban. Egyrészt pozitívnak 
minősül az építőipar egyfajta fellendülése, ami kamarai tagjaink munkaellátottságában ko-
moly, időnként már feszítő növekedést eredményezett. Ezzel párhuzamosan megjelent ugyan-
akkor egy inflációs folyamat, amit viszont nem tudott minden vállalkozó kellő mértékben kö-
vetni, azaz a munkadíjak nem nőttek az anyagárakkal párhuzamosan. Kamaránk szervezetét is 
érintette mindez, gondoskodnunk kellett a munkatársak béreinek rendezéséről, amit az un. 
garantált bérminimum változása gerjesztett. 

Az újra induló ciklusban új célokat is meg kellett fogalmazni, amiről a jelen beszámoló fejeze-
teiben fogunk számot adni. Hasonlóképpen beszámolunk természetesen a tagságunkat érintő 
változásokról, a területi kamara szervezeti változásairól és a gazdálkodásunk eredményeiről 
is.    

Már itt a bevezető gondolatoknál meg kell említenünk, hogy munkánk megítélése mindvégig 
igen szubjektív volt, rányomta a bélyegét az, hogy kamaránkban a tagoknak un. kötelező tag-
ságuk van. Ez visszatükröződik a különböző szervezeti változások előkészítésekor, az egyes fel-
adatokhoz kért személyes támogatások kérésekor. 

Hadd engedjek meg egy személyes gondolatot ezek kapcsán! Az egyik szakcsoporti vezetés 
tisztújítása során keresett meg az egyik fiatal jelölt, tájékoztassam arról, vállalása esetén mi-
lyen munka várna rá. Bemutattam a szakcsoporti vezetés lehetséges feladatait. Amikor bizony-
talankodott, akkor mondtam neki: „És mindaz a feladat, amit eddig hiányoltál a jelenlegi ve-
zetés részéről”. Itt felnevetett és elvállalta a jelöltséget. Igen, ezzel próbáljuk meg ösztönözni 
a fiatal kamarai tagjainkat arra, vállaljanak feladatokat a kamarán beül, tegyék olyanná a szer-
vezetét, amiben szívesen lesznek majd kamarai tagok, és büszkék is lesznek, hogy ennek a 
kamarának a tagjai. 

Tagsági adataink 

Taglétszámunk alakulását minden évben befolyásolják a gazdasági és a jogszabályi változások. 
Nyilván, ha több feladathoz írnak elő valamilyen jogosultság meglétét, akkor növekszik tagsá-
gunk. Az elmúlt időszakban igen sok változás volt ezen a téren. Elkészült a 266/2013. Kormány-
rendelet újabb módosítása, mely létrehozott, illetve megváltoztatott több jogosultságot, át-
minősített több tanúsítványt, módosította egyes jogosultságok követelményrendszerét. Ezek 
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hatása igazából még majd a következő időszakban fog kiteljesedni, hisz a módosítás egyes 
rendelkezései csak idén áprilisban léptek hatályba. 

Az MMK Alapszabálya véglegesített egy besorolást, az un. elsődleges tagság fogalmát. Miután 
a kamarai tagok egyidejűleg több szakmai tagozatnak is tagjai lehetnek, kialakult az a helyzet, 
hogy a szakmai tagozatok taglétszám1.2-2-szer nagyobb volt, mint az MMK taglétszáma. Az új 
szabály bevezetésével mindenkinek nyilatkoznia kellett, melyik szakmai tagozatban nevezi 
meg elsődlegesnek tagságát, ezzel a kétféle tagsági számítás azonossá válhat. Területi kama-
ránkban a tagok 100 %-nál egyértelművé vált ez a besorolás. 

A nyilvántartotti státuszú műszaki ellenőr jogosultság már csak felsőfokú végzettséggel sze-
rezhető meg. Számukra ugyan nem kötelező a kamarai tagság, de a beszámoló írásakor a 792 
fő kamarai tag közül 336 fő rendelkezik nyilvántartotti jogosultsággal is. Létszám helyzetünk 
változása a ciklusban: 
 

 

Tag- 
létszám + 

(szünetelte-
tők) 

Ebből   Ebből 

Teljes 
jogkörű 
tervezői 

Korláto-
zott  

tervezői 

Szakér-
tői 

Tanúsít-
vánnyal 
rendel-

kezik 

Jogosult-
ság nél-

küli  
tagok 

Nyilván-
tartotti  

létszám + 
Szünetel-

tetők 

Műszaki  
ellenőr 
(kamarai 

tag/nem ka-
marai tag) 

Felelős  
műszaki  
vezető 

(kamarai 
tag/nem ka-
marai tag) 

  jogosultsággal rendelkezik     

2019. 01. 02. 738 (+94) 348 18 121 n.a 191 n.a. 194/248 233/518 

2020. 03. 753 (+100) 480 32 115 n.a 195 n.a. 593 199/257 

2021. 02. 18. 760 (+105) 363 32 113 n.a. 204 578 (+95) 199/257 238/527 

2022. 04. 14. 792 (+109) 350 35 118 47 178 557 (+110) 226/263 261/508 

                                            

A számok értelmezésekor figyelni kell arra, hogy vannak kollégák, akik többféle jogosultsággal is ren-
delkeznek, illetve vannak jogosultság nélküli tagjaink is (jelenleg 178 fő). Az adatok tartalmazzák a 
technikusokat is. Továbbá vannak olyan jogosultságok, melyhez nem tartozik kötelezően kamarai tag-
ság. Ezért a sorok adatai nem összegezhetőek egyszerű összeadással.  

 

Érdekességként említjük, regisztrációs sorszámunk kamarai tagoknál elérte az 1522-t, a nyil-
vántartottaknál az 52127-et (50001 az induló szám). A létszám és a sorszám adat különbsége 
arra mutat, sokan megfordultak már korábban szervezetünkben. A nagy eltérésben szerepet 
játszottak a törlések, a jogosultságok visszaadása és az elköltözések.  

Ki kell térnünk a tagság kor szerinti eloszlására is, mert ebből jobb képet kaphatunk úgy a fiatal 
szakemberek, mint a nyugdíjas kor után is aktív Kollégákról. 

 

 

 



-5/15- 

Teljes korfa 2021 

 

 

 

Teljes korfa 2022 
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Korosztályok szerint 2021 

 

 

 

Korosztályok szerint 2022 
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Az adatok változását sok tényező befolyásolja. Egyrészt pozitív értelemben a belépések és át-
jelentkezések alakulása, negatív irányban elhalálozás, elköltözés, megszűnő munkakörülmé-
nyek miatti kilépések és a törlések is. Ez utóbbiak egyrészt a díjak fizetésének, másrészt a to-
vábbképzési kötelezettségek teljesítésének elmaradásából származnak.  

Kamarai tagok törlése 

 2017 2018 2019 2020 2021 összesen 

tagdíj elmaradás 4 fő 3 fő 8 fő 8 fő 2 fő 25 fő 

saját kérésre 5 fő 3 fő 3 fő 1 fő 8 fő 20 fő 

Összesen 9 fő 6 fő 11 fő 9 fő 10 fő 45 fő 

 

Nyilvántartottak törlése 

 2017 2018 2019 2020 2021 
össze-

sen 

díj elmaradás 9 fő 9 fő 3 fő - - 21 fő 

továbbképzés 
elmaradása 

8 fő 17 fő 29 fő 3 fő - 57 fő 

saját kérésre 1 fő 1 fő 3 fő 12 fő 6 fő 23 fő 

Összesen 18 fő 27 fő 35 fő 15 fő 6 fő 101 fő 

Szakcsoportok 

Jelenleg a jogosultságok kezelésére vonatkozó jogszabályokat a következő listában mutatjuk 
be: 

• 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szak-
magyakorlási tevékenységekről, 

• 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdál-
kodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről, 

• 354/2009.(XII.30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről, 

• 375/2011.(XII.31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának 
szabályairól, 

• 14/2010. (II.5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékeny-
ség folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás ve-
zetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról, 

• 176/2011.(VIII.31.) Korm. rendelet a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági keze-
léséről, 

• 247/2011. (XI.25.) Korm. rendelet az atomenergia alkalmazása körében eljáró függet-
len mű-szaki szakértőről, 

• 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékeny-
séggel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól. 
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Ez a felsorolás elég szemléletesen mutatja be azt a nehéz feladatot, melyet elsődlegesen tit-
kárunknak kell kézben tartani. (A részletesebb lista a honlapunkon megtalálható a Dokumen-
tumok menüpont alatt.) 

A szakcsoportok életében annyi változás állt be, hogy az MMK Alapszabálya kimondta, Ők a 
területi kamarák szervezeti egységei, akiknek szakmai felügyeletét a szakmai tagozatok látják 
el. Ennek tükrében határozott lépéseket tettünk a szakcsoporti munka egységes keretek közé 
rendezéséért. Egyik alelnökünknek, Klein Pálnak személyre szóló feladata a szakcsoporti 
munka támogatása. Már ez elmúlt év végén elindult, januárra le is zajlott a Geodéziai és geo-
informatika szakcsoport tisztújítás, majd megkezdődött a Hírközlési és Informatikai, továbbá 
a Munkbiztonsági szakcsoportok szervezése. Ugyancsak a folyamat részeként zajlik a tisztújítás 
előkészítése az Elektrotechnikai-Energetikai, a Közlekedési, a Vízgazdálkodási szakcsoportok-
nál, és rövidesen várható az Épületgépészeti, valamint a Tartószerkezeti szakcsoportoknál is a 
tisztújítás előkészítése. A többi meglévő csoportok ilyen jellegű feladata majd csak a későbbi-
ekben lesz aktuális, mivel még nem járt le a ciklusidejük. 

Szeretnénk még a közeljövőben belekezdeni az Építési, illetve a Tűzvédelmi szakcsoportok 
megalakításába is. Mindez nagy mértékben támogatja majd szakmai jogosultsági kérelmek el-
bírálása során elsődlegesen a szakmai gyakorlat értékelését, illetve az engedély kiadásához 
szüksége véleményezést. Fontos szerepeük van és lesz is a továbbképzések tematikájának ösz-
szeállításában is. 

Tagozat 
Összes 

tag 
Elsődle-
ges tag 

Akusztikai  10 5 

Anyagmozgató, Építőgép és Felvonó  50 31 

Egészségügyi-műszaki  11 4 

Elektrotechnikai és Épületvillamossági, Energetikai  185 126 

Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki  10 4 

Építési  120 44 

Épületgépészeti  116 94 

Gáz- és Olajipari  33 8 

Geodéziai és Geoinformatikai  86 81 

Geotechnikai  33 8 

Gépészeti  67 41 

Hírközlési és Informatikai  39 20 

Környezetvédelmi  74 37 

Közlekedési  100 76 

Munkabiztonsági  49 36 

Szilárdásvány-bányászati  8 4 

Tartószerkezeti  107 77 

Tűzvédelmi  33 16 

Vegyészmérnöki  10 6 

Vízgazdálkodási- és Vízépítési  110 74 

össz 1251 792 
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A továbbiakban szólni kell a területi kamara két nagy csoportba sorolható feladatáról: a ható-
sági szakmai és az érdekvédelmi tevékenységről.  

Az iroda 

Az iroda működését értelemszerűen befolyásolta a járványhelyzet folyamatos változása is. Saj-
nos ez részben érintette a munkatársunkat is, de szerencsére már sikeresen túl is van a gyógy-
uláson. Az irodánk az őszi időszakban újra rákényszerült a személyes ügyfélfogadás felfüggesz-
tésére, majd az otthoni munkarend bevezetésére. Szerencsénkre, a már korábban kialakult 
eljárásrend, a hálózati eszközök és szoftverek megléte, mind egyértelmű támogatást jelentett 
a megoldásba. Ebben igen nagy segítséget jelentett a rendszergazdánk kiváló támogatási mun-
kája is. 

Továbbra is használhattuk a felhőalapú tárolási rendszer minden előnyét, az ugyancsak ezen 
elven működő irodai szoftverek támogatását. Miután már régebben átálltunk az un. IP alapú 
telefonrendszer használatára, így az irodai telefonok is gondtalanul működhettek munkatár-
saink otthonában is. Mindezekkel elértük, hogy a kamaránkhoz forduló Kollégák és más külső 
érdeklődők nem is vették észre ezt a fajta munkarend változást. Ugyanez volt érvényes az iro-
dán belüli kapcsolattartásra is. 

Mindkét munkatársunk jó kapcsolatokat ápol a saját csoportjába (kamarai tagok, illetve nyil-
vántartottak) tartozó Kollégákkal, akik nagy bizalommal keresik Őket az elintézendő dolgaik 
ügyében. Természetesen vannak speciális feladatok is, melyek függetlenek az előbbi felosztás-
tól, így Pálfiné Marika végzi a könyveléssel kapcsolatos feladatokat, amibe Kolléganője a szám-
lázási feladatoknál segít be, míg Fürészné Andrea igen nagy munkát végzett a továbbképzések 
szervezése, lebonyolítása és adminisztrációja során, de a kolléganője is besegített szükség ese-
tén.  

Az iroda munkáját a titkár irányítja, fogja össze. Ez azért is nagyon fontos feladat, mert a fo-
lyamatos változó jogszabályi rendelkezések egyre szűkebb határidőket szabnak meg az egyes 
feladatok végzéséhez. Végül is az irodai ügyintézések során egyetlen ügy elintézése sem lépte 
túl az engedélyezett időtartamot. A mérnöki jogosultságok intézésben meghatározó a havon-
kénti elnökségi ülések rendje, amit, ha az eljárási határidők betartása miatt szükséges kiegé-
szítjük az elnökségi elektronikus szavazással is. Ezt a feladatot a szakcsoportok minősítő mun-
kája segíti, ezzel eredményesebbé téve a jogosultságok megadásának eljárását. Az ügyintézés 
idejét természetesen meghosszabbítja az, ha a kérelmet el kell küldenünk tagozati vélemé-
nyezésre. A legutóbbi két évben már ezekben az esetekben is tartani tudtuk az előírt határidő-
ket. A MűE/FMV kérelmek intézése ilyen tekintetben egyszerűbb, mivel az esetek zömében 
nincs szükség szakcsoporti minősítésre, így nincs semmi akadálya a gyors elintézésnek.  

Az elmúlt évben 2 ügyünkben volt fellebbezés. Másodfokon az OSzMSzT1 az elsőfokú döntés-
hez adott minősítést megváltoztatta, megfelelőnek minősítette a kérelmezők diplomáját. 
Ezért aztán a másodfok az elsőfokú döntéseket megváltoztatta, a kért jogosultságokat meg-
adta.  

 

1 Az oklevél szakirányúságát és a szakirányú szakképzettség egyenértékűségét megállapító szakértői testület  
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Az előző évről áthúzódóan két elsőfokon és másodfokon is elutasított döntésünket igazgatási 
bíróságon is megtámadták, az illetékes bíróság a döntéseinket helyben hagyta. 

Az alkalmazott informatikai rendszerünk a régebbi jogosultsági iratok digitalizálása és otthoni 
elérhetősége miatt szinte teljeskörűen kiszolgálta az otthoni irodai munkavégzést. Részben az 
általánossá vált otthoni, illetve távmunkavégzéseredményeként az ügyfeleink mintegy 90-95 
%-ban elektronikus úton adják be a kérelmeket és hozzájárulnak a válaszok, döntéseink hiva-
tali kapun keresztüli elektronikus kézbesítéséhez.  

A postai költségeinket a majdnem teljeskörű digitalizált ügyintézés jelentősen csökkentik. 

Az iroda működésének fontos alapelve, hogy a hozzánk forduló Kollégák, ügyfelek számára 
nyújtandó szolgáltatás legyen a középpontban. Ez érvényes úgy az ügyfelek fogadására, mint 
ügyeik folyamatos kezelésére is. A jelenleg kialakult irodai gyakorlat szerint létezik meghirde-
tett ügyfélfogadási rend, amit a kollégák javarészben betartanak. Mindezek mellett az ügyin-
tézőink soha nem utasítanak el személyes vagy telefonos megkeresést, hisz lehetséges, vala-
kinek épp akkor volt ideje bejönni, akkor járt pont arra.  

2021. január 1-től az MMK által beszerzett országosan egységes új e-iktatási rendszert alkal-
mazunk. Az iktatásra alkalmazott szoftver területi kamarákra történő „testreszabása” több-
szöri kérés és ígéret ellenére sem történt meg, ezért az éves statisztikák ebből nem készíthetők 
el. Az alábbi táblázatban un. kézi módszerekkel próbáltuk pótolni a kigyűjtéseket 

Az iroda működését jól jellemzik az alábbi számok is: 

Típus 2018 2019 2020 2021 

Általános levelezés (LEV) 40 29 22 22 

Épületenergetikai tanúsító (TÉ) 5 1 3 3 

Etikai-fegyelmi ügyek (EFÜ) 1 2 0 0 

Felelős műszaki vezető (MV) 75 89 100 53 

Hatósági bizonyítvány (HTB) 52 34 24 27 

Műszaki ellenőr (ME) 36 37 37 38 

Szakértői egyéb (SZE) 5 4 5 5 

Szakértői kérelem (SZ) 1 2 1 - 

Tagfelvételi kérelem (TG) 29 42 34 46 

Tagsági ügyek (TAG) 16 17 28 33 

Tervezői kérelem (TV) 28 27 66 28 

Támogatás pályázat  1 1 1 1 

Összesen                                289 286 321  

Évről-évre beleütközünk abba a problémába, hogy a szervezetünkhöz kapcsolódó Kollégák 
rendre elfelejtik frissíteni adataikat. Ebben különösen fontosak az elérési adatok. Az elmúlt 
időszakban részben a járvány következményei miatt sok volt a munkahelyi változás, ami arra 
is rámutatott, sokan nem használják a kapcsolattartáshoz a magán levélcímüket, hanem csak 
a hivatalit. Ez már normál esetben is problémás, mert amikor egy vállalkozásban csak egy köz-
ponti e-mail cím (pl. info@...) adott, akkor nem tudjuk az ott dolgozó Kollégákat személyesen 
értesíteni. És nyilván, a munkahelyi változás után a magán levélcím továbbra is használható. 
Igaz, ebben is voltak változások, mivel néhány szolgáltató (pl. upcmail, chello..) megszűnt. 
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A másik probléma a kapcsolattartásban az, hogy a Kollégák saját vagy céges levelezőrendszere 
igen hektikusan ítéli meg a tőlünk érkező leveleket, így azok gyakran a Levélszemét (Spam) 
mappában kerülnek, ahol nem figyelnek fel rá a címzettek. Ezt mindenki csak saját maga tudja 
orvosolni. 

Fontos szolgáltatásként vezettük be az előző választási ciklus során, és működtetjük folyama-
tosan a Kollégák kiértesítését a lejáró jogosultságaikról. Ennek eredményeként csökkent a fi-
gyelmetlenségből származó hosszabbítási probléma. 

A továbbképzésről 

Az elmúlt években e téren is igen nagy változások történtek. A személyes találkozások korlá-
tozása erre is hatással volt. Kialakultak különböző módszerek a továbbképzések lebonyolítá-
sára is. Mi mindvégig amellett tettünk le a voksunkat, ha már a kontakt képzés nem valósítható 
meg, akkor valamennyire élővé kell tenni ezeket a képzési napokat. Mindez abban nyilvánult 
meg, hogy határozattan elutasítottuk a korábbi előadások felvételről történő ismétlését (kon-
zerv képzések). Helyette a lehetőségekhez képest az élő előadások streaming megosztásával 
értük el, hogy a hallgatóság szinte interaktív képzésen vehessen részt. 

Mindezt nagymértékben segítette az is, hogy a felkért előadók számára is már ismert volt ez 
az eljárás, és így lehetővé vált, hogy mindenki otthonról vagy munkahelyéről tartsa meg a kép-
zéshez kapcsolódó előadását. Természetesen a képzésen részt vevő Kollégák az eljárás révén 
fel tudtak tenni azonnali kérdéseket írásban (chat ablak), melyre az előadó az előadás megfe-
lelő részén vagy annak végén válaszolni is tudott. A korábbi időszakban szerzett ismeretek mi-
att szinte elenyésző volt a tagjaink internetes kapcsolódási problémája is, így ilyen irányú tá-
mogatásra is alig volt szükség. 

Itt még meg kell említeni a szakcsoportjaink munkáját is, mivel legtöbb esetben Ők választot-
ták ki a képzés tematikáját, az ahhoz illeszkedő előadásokat, leggyakrabban az MMK által ké-
szíttetett un. törzsanyag közül. Néhány esetben saját témákat is hoztak a szakcsoportok, me-
lyet akkreditáltatását viszonylag könnyen tudtuk intézni az MMK adott tagozatainál.  

Tartottuk továbbra is, hogy területi kamaránknál regisztrált Kollégák számára anyagi támoga-
tást tudtunk nyújtani azzal, hogy saját költségvetésünkből fedeztük az előadói díjakat.  

Összességében a továbbképzési tevékenységünk folyamatosan jó véleményt kapott a részt ve-
vőktől. 

Az előadásokról az alkalmazott szoftver révén automatikus videófelvétel készült, melyeket fel-
daraboltunk témakörönként, és az előadók engedélyével publikáltuk honlapunk a szakcsoporti 
oldalain. Ezek eléréséről mindenkit kiértesítettünk. Tapasztalatunk szerint elég magas volt az 
érdeklődés, amit az elérési számok tükröznek. 

Külön kategóriába tartoznak az un. külső rendezésű konferenciák, melyekhez kérték/kérik ka-
maránk együttműködését. Ez legtöbbször a tematika akkreditációját és a szervezés támogatá-
sát jelenti. Ennek fejében esetenként ingyenes részvételi lehetőségeket kaptunk. Ezeket igen 
sokan igénybe is vették, és ezzel szélesedett, színesedett oktatási palettánk. 

A következő táblázatban az is látszik, egyes szakterületek esetében van lehetőség olyan tema-
tika választására, melyek más szakterületi kollégák továbbképzésére is alkalmasa. Ezt minden 
évben az érintett szakmai tagozatok határozzák meg egyedileg. 
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szakmai továbbképzés 2019 2019 2020 2020 2021 2021 

 
Ter-
vező 

ME/ 
FMV 

Ter-
vező 

ME/ 
FMV 

Ter-
vező 

ME/ 
FMV 

Digitális építőipar (építési, tartószerk.) - 14 20 

GISopen (geodézia 65 148 115 

Almássy E. Konferencia: Felszín alatti 
vizek (vízgazdálkodási) 

94 - 63 

Geotechnika 141 88 83 

Elektrotechnikai és Épületvillamossági  88 80 94 

Energetikai  61 94 55 

Építési  - 355 - 330 - 309 

Épületgépészeti  74 43 83 55 54 54 

Geodéziai és Geoinformatikai  130 - 87 - 70 - 

Közlekedési  46 54 71 134 43 105 

Tartószerkezeti  112 - 114 - 63 - 

Vízgazdálkodási- és Vízépítési  46 56 43 58 38 47 

Hírközlési és Informatikai - - - - - 17 

össz 1065 fő 1149 949 
 

Hosszabb távon el kell gondolkodni, mely szakterületek szabad, illetve érdemes összevonni a 
képzések szervezése során. Korántsem biztos, hogy tervező és szakértő mérnököknek szánt 
tematika megfelel a nyilvántartottak számára is, és igaz ez viszont is. Úgyszintén erőltetett 
lehet, ha 2 vagy 3 szakterület számára tartani közös képzést, mert kimaradhatnak a szakma 
specifikus ismeretek. Mindezekkel foglalkozott az MMK továbbképzési szervezete is az új Sza-
bályzat létrehozásakor. 

Díjfizetésről 

Szólnunk kell a kamarai tag- és nyilvántartási díjjal kapcsolatos fizetési morálról is. A MMK 
Küldöttgyűlése a korábbi évek visszafogottan nyúlt a díjemelés eszközéhez. Ennek viszont az 
lett a következménye, hogy díjaink messze elmaradtak az inflációkövetés adta számoktól, mi-
közben költségeink természetese növekedtek. A ciklus közben volt egy változás, majd a 2020. 
évi szeptemberi /elhalasztott/ Küldöttgyűlésen történ nagyobb változtatás, melynek hatása 
majd csak a 2021. évben fog jelentkezni. Általánosságban elmondható, nincs különösebb gond 
a díjak befizetésével, bár vannak kisebb csúszások.  

Az elmúlt időszakban 2 fő kamarai tagot kellett törölni a nyilvántartásból (ld. 12. old.), mivel 
díjelmaradása túllépte a törvényben megszabott mértéket, és többszöri felszólítás ellenére 
sem rendezte elmaradását. 

A nyilvánosságról 

Számunkra mindig is kiemelt jelentőségű volta a nyilvánosság kérdése. Elsők között hoztunk 
létre önálló honlapot, majd indítottunk hírlevél szolgáltatást. Honlapunk látogatottsága vál-
tozó, egyes eseményekhez kapcsolódva erősödik, majd lanyhul az érdeklődés. A hírlevél kül-
dése igen eltérő fogadtatásra talál a tagság körében. Ma már azt a gyakorlatot követjük, hogy 
a fontosabb híreket a honlapon jelentetjük meg, vagy egy fájlmegosztón tároljuk, a hírlevelek-
ben pedig csak felhívjuk a figyelmet ezek elérhetőségére. A levélküldés terén áttértünk a ka-
marai központi rendszer használatára. Részben így biztosítható, hogy a már aktualizált adatok 
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alapján küldjük a leveleket, másrészt így visszajelzést is kapunk a címeket esetleges hibájáról 
is. 

Kísérletet tettünk a közösségi médiában való megjelenésre is, létrehoztuk a kamránk Face-
book oldalát, hátha így még többen figyelnek fel 1-1 eseményre. Viszonylag jó visszajelzéseket 
kaptunk erre a kezdeményezésre is. Sajnos az elmúlt időszakban egy általunk ismeretlen prob-
léma miatt a FB letiltotta oldalunk további frissítését. Olyan üzenetet kaptunk csak, hogy nem 
fizettük ki a hirdetési költségeket. Mivel egyrészt nem hirdettünk, másrészt számlát sem kap-
tunk a fizetéshez, így elég kitátástalan a kérdés rendezése.  

Az elmúlt időben frissítettük a szakcsoporti honlapokat is, létrehoztuk az összes szakterület 
számára a megjelenés lehetőségét. Ezzel a lehetőséggel eddig csak a Vízgazdálkodási szakcso-
port élt, Ők saját maguk kezelik oldalaikat, míg a többi szakterület oldalát néha központilag 
frissítjük, különösen a továbbképzések és a névsorok publikálásával. 

Sokat segített kamaránk megismertetésében a 2021 novemberével megtartott ünnepség, me-
lyen működésünk 25 éves évfordulójáról emlékeztünk meg. 

A korábban létrehozott Fejér megyei mérnökökért Alapítvány továbbra is végzi munkáját, a 
megye műszaki felsőoktatásában tanulmányi sikereket elérők kiemelését és jutalmazását. A 
Kuratóriumban a két megyei egyetem is delegált képviselőt, így sikerül megtalálni a jutalma-
zásra méltó hallgatókat. Mindkét egyetemen díjazzuk az 5. félévig legjobb tanulmányi ered-
mény produkáló hallgatót, illetve a legsikeresebb diplomaterv készítőit. 

Az Elnökség munkájáról 

Az alakulást követően felállt új vezetés minden tagjával személyes megbeszélés zajlott, mely-
nek során megpróbáltuk körvonalazni kinek-kinek azt a részterületet, melyben leginkább el 
tudná képzelni saját munkáját.  

Klein Pál alelnök vállalta és végzi is részben a Dunaújváros és környékén élő Kollégák képvise-
letét, alkalmankénti mozgósítását, másrészt sok energiát fordított a szakcsoporti élet fellendí-
tésére is.  

Polányi Péter alelnök elvállalta a kamara külső megjelenésében való támogatás feladatát. Eb-
ben nagy munka volt a tervezett Mérnökpark/Mérnökösvény elhelyezésének tervezése. Nem 
rajta múlott, hogy végül az elképzelés nem kapott kellő támogatást a Küldöttgyűléstől, így el 
kellett halasztani.  

Grimm Viktor kezdeményezte a mérnökszakma reklámozásának speciális formáját, egyezte-
tett a Táskarádió vezetésével egy újfajta műsor kialakításáról. Bár a megbeszélésen – melyen 
magam is részt vettem – nagy vonalakban kialakult műsor, de sajnos a Rádión belüli változások 
miatt erre a mai napig még nem került sor.  

Kállai György vállalta a mérnöki munka minőségével való aktív foglalkozást. Erre még nem 
készült el a terv, de nem mondtunk le róla. 

Kiss Tamás is szakcsoporti munka támogatását vállalta. Erre jó példa lenne a saját szakterületi 
csoportja, melynek vezetője is. Mint általában a vezetőség többi tagja is, a mindennapi szak-
mai feladatai folyamatos akadályt jelentenek kamarai munkájában. 

Szigetiné László Erika két szakterület országos és helyi feladataiban is részt vesz, miközben az 
MMK Etikai Bizottságának is tagja. Sokat tesz a szakterülete továbbképzésének szervezéséért 
is. 
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Az Elnökség munkáját támogatják a szakcsoportvezetők is, akik rendszeresen részei az elnök-
ségi üléseknek, illetve támogatják a szakmai minősítő munkát is. 

Gergely Edit /környezetvédelmi/ igen aktív a saját csoport összefogásában, a számukra nem 
kötelező továbbképzések szervezésében. Az elnökségen belül hasznos tanácsokat tud adni a 
jogszabályismerete révén. 

Hullay Gyula /vízgazdálkodási és vízépítési/ rendkívül sokat dolgozik a szakcsoportja működ-
tetéséért, az ott folyó továbbképzések kialakításáért, képviseli kamaránkat a Területi Vízgaz-
dálkodási Tanács munkájában. 

Schlett Ferenc /geodéziai és geoinformatikai/ jól szervezte a továbbképzéseket és végezte a 
szakmai minősítéseket, 2022 januártól a feladatát Vermes Gergely vette át a szakcsoportban, 
számára még kell egy kis idő a beilleszkedésre, melyet már a továbbképzés terén el is kezdett. 

Téglás Zoltán /épületgépészeti/, mint dunaújvárosi, vállalta a helyi kollégák mozgatását. El-
nökségi tagsága mellett szakcsoportvezető is. A ciklus során munkakörében bekövetkezett vál-
tozások kedvezőtlenül hatottak kamarai munkájára, igen ritkán vett csak rész az üléseken. 

A Felügyelő Bizottság munkáját igen nagyra tartjuk, bár rájuk is érvényes még, hogy bele kell 
rázódni a legtöbbjük számára újszerű feladatba. Ellenőrzési tevékenységük segíti a szabályos 
működésünket. Ki kell hangsúlyozni annak előnyét, hogy az FB elnöke rendszeresen részt vesz 
az Elnökség ülésein, így minden információnak birtokában van a Bizottság munkájához, vala-
mint hasznos tanácsait így közvetlenül is el tudja mondani. 

Beszámolójukat, önértékelésüket ezen anyag után maguk adják közre. 

Az Etikai-Fegyelmi Bizottságnak nem volt túl nehéz feladata, mivel nem sok ügy érkezett hoz-
zájuk, azok közül is inkább a más területen összeférhetetlenség miatt áthelyezett ügyek voltak 
a jellemzőek.  

Az EFB önállóan számol majd be. 

A gazdálkodásról  

Külön napirendi pontként tárgyaljuk majd a területi kamara éves gazdálkodási adatait.  

Amiről itt most szólni kell, az két nagyobb rendezvényünk témája. 

Az elmúlt évben volt 25 éve, hogy törvényesen megalakult a területi kamaránk. Az erről való 
megemlékezésnek méltó körülményeket kívántunk biztosítani. Helyszínként ugyanott tartot-
tuk a rendezvényt a volt Technika Házában, ahol a megalakulás is történt. Megjelent az MMK 
alapító elnöke, dr. Hajtó Ödön úr, városunk polgármestere, néhány társkamaránk vezetője, 
képviseltette magát a két műszaki felsőoktatási intézmény vezetése is. Összeállítottunk egy 
szép kivitelű füzetet is, melyben a visszaemlékezéseken túl helyet biztosítottunk a 25 év bi-
zottságainak és az ez idő alatt kitüntettek bemutatására. Legyen ez egy olyan kordokumen-
tum, mely egy helyen tartalmazza múltunkat. A kiadványban néhány szakmai alkotás leírása 
bekerült, olyanok, melyeket a tagjaink közül a vállalkozó szelleműek összeállítottak. A rendez-
vényt egy állófogadás követte. 

Ezt követően terveztünk egy olyan akciót, melyben bemutattuk volna a nagyközönség számára 
a mérnöki munka szépségeit, az egyes szakterületeket. Ezt egy kültéri tablókiállításként kép-
zeltük el. Egy grafikus ingyenes felajánlásként kialakította a tabló színvonalas hátterét. Az el-
rendezés megvalósításához kikértük a városi önkormányzat szakembereinek véleményét is, 
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akik az jelenlegi autóbusz-pályaudvarral szembeni területet támogatták is. Amikor bekértük a 
kivitelezési árajánlatokat, azokkal a Küldöttgyűléshez fordultunk. Sajnos ez az elektronikus sza-
vazás eredménytelen lett, mert a küldöttek jelentős része nem is adta le a szavazatát.  

Jelenleg folyik az irodánk kisebb átalakítása is, melynek során alkalmassá válik majd kisebb 
csoport interaktív továbbképzéséinek lebonyolítására. Ehhez biztosítjuk a megfelelő elhelye-
zés mellett a kivetítés korszerű, okos TV-és megoldását, szükség esetén a megfelelő hangtech-
nikát, és ha szüksége lesz, akkor az internetes közvetítés megoldását is. 

Tárgyalásoka folytatunk a pénzeinket kezelő ERSTE Bankkal a tartalék eszközeink jobb leköté-
séről is. Amint ennek eredménye lesz, beszámolunk majd erről is. 

Nagyobb gazdasági változást hozott a 2021-es év végén, illetve a munkák áthúzódása révén az 
idei évben is az, hogy tönkrement az irodaházban a hűtő-fűtő rendszer kazánja, amit egyrész 
sürgősen javítani, illetve korszerűsíteni kellett. Az erre készült tervre 70 millió Ft-os árajánlatok 
érkeztek. Mivel a lakógyűlés (közgyűlés) egyértelműen támogatta a munkálatokat, meg kellett 
teremteni annak pénzügyi hátterét. Végül is a lakó/bérlők számára kötelezővé vált a befizetés, 
mely kamaránkat az elmúlt évben 3*151.200 Ft, idén további 5*151.200 Ft teherként érinti, 
összeségében 1.209.600 Ft összeget jelent. 

Változásként érintette szerveztünk költségvetését is a garantált bérminimum jelentős emelése 
is. Ennek az lett az eredménye, hogy irodai munkatársaink havi bérét igazítanunk kellett ehhez. 
Ez ugyan majd csak a 2022. évi gazdasági beszámolót érinti, itt most csak tájékoztató jelleggel 
szerepel. 

 

   Összeállította:  

 

 Dr. h.c. Dr. Szepes András József 
 elnök 

***************************************************** 

Az Elnökség a 2022. május 2-i ülésén … igen, … nem és .. tartózkodás mellett .../2022 (05.02.) 
sz. Határozatával elfogadta, és a Küldöttgyűlés elé terjesztésre javasolta a Beszámolót annak 
mellékleteivel együtt. 

 

 
 Kumánovics György 
 titkár 

***************************************************** 

A Küldöttgyűlés 2022. május hó 27-én … igen, … nem és … tartózkodás mellett ….sz. Határo-
zatával elfogadta a Beszámolót. 

 

 

 Kumánovics György 
 titkár 

 

 


