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Dr. Szepes András Elnök úr (továbbiakban Elnök) köszörrtötte az tilés részt vevőit, Megállapította, Irogy
az elrrökségi ülés határozatképes.
1. Elnök tájékoztatása az előző ülés utáni eseményekről

- A kamarai bál előkészítése jól halad. Az MMK részéről 50 fő (kétszeres a rnegie|enő létszárri),
eddig karnaránktól 40 fő.ie|entkezett.
Elnök javasolja, lrogy az elnökségi tagok báli költségeit a kamara vállalja fel. Azétlr is indokolt
lenne, lneft a vendégek fogadásában is közre kellene rnűködnii,ik.
Klein P.; javasolja, l"logy az elnökség tag|ai is fizessék a báli költségeiket.
Tóth S.; mekkora költséget jelelttette, belefér-e a költségvetés|inkbe?
ElnÖk; kb. 300 eFt. kö|tséget jelentene, a területi kamara idérrre tervezett 6,5 millió Ft körüli
tervezett eredmény rrrel lett.
Az elnökségberr egyetértés alakrrlt ki, ennek értelmében az elnökségi tagok báli költségeit a kamara
állja.
Abál ,,háziasszol1ya" várlratóan az MMK elnöki asszisztense (Prokopovics Kata) lesz,
Lázár Jfutos miniszter vállalta a bál fővédrrökségét. RernélhetóIeg, Ira netn jön közbe rendkívüli
esetnélly, részt is vesz a bálon. Bejelerrtkezett két államtitkár is a rninisztérirrrnból.
Molrrár Krisztiárl vánnegyei közgyűlés elnök, Dr, Cser-Palkovics András polgárrnester még nem
jele-tek vissza.
Az Obudai Egyetern Alba Regia Műszaki kar képviseletéberr Dr. Györök György elfogadta a
rneglrívást.
Elnök kéfte a szakcsopottokat, szervezzenek egy- egy asztalfoglalásnyi létszárnot a bálra.

- Bemutatásra került a2022. évi továbbképzések összesítő íáblázata.
Négy konferenciát szervezíek a segítségiinkkel, ezek köziil a GlSoperr és az Alnássy E.
konferencia voltak a rragyobb létszánú rendezvérryek. Ettől az évtől a területi kamarák a
konferenciákrrál helyszírri ellerrőrzést is kell végezzenek a továbbképzések elfogadásához.
Sikeres rendezvény volt a Kőzbeszerzés rnérnök szerntrrel. Jó visszharrgja volt a BIM
rrr un kafolyanr atok a közl ekedésép ítésben íár gy ű képzésün knek i s.
Osszességében sikeresetr teljesítettük a képzéseket, a pü. egyenlege 194 eFt. eredmény. El kell
motrdani, Irogy a kontakt képzések büfé szolgáltatása rniatt csupátr enrtyi az eredmény.



2. 2023. évíköltségvetés módosítása
Az Elnök a meghívó mellékleteként kiküldte a javasolt módosítás tervezetét. A módosítást a kamarai
díjak és a garantált bérminimum megemelése indokolja. Ez utóbbi miatt a munkabérek 14 %-kal
történő megemelése indokolt.
Az elnökség az 112023 (01.09) sz egyhangúlag hozott határozatában egyetért a 2023, évi
költségvetés tervezett módosításávalo amely szerint a2023. évi köItségvetés:

bevételi oldala 62.813.700 Ft-ról 73.307.000 X't-ra, míg a
ráfordítások 56.343.013 Ft-ról 61.557.243 Ft-ra, az
eredmény 6.470.687 Ft-ról 11.749.757 Ft-ra változnak.

Az elnökség egyetért a tervezett módosítás - 1. sz. melléklet - küldöttgyűlés e-szavazásra
bocsátásával és a küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.

3. Alapszabálymódosítása
A megye vármegyére történt átnevezése miatt az Alapszabályunkat is módosítani kell. Ez a módosítás
nem azonnali sürgősségű, azt a májusi küldöttgyűlésre ütemezzük. Így lesz idő alaposan átgondolni
és más szükséges változtatásokat is átvezetni az Alapszabályban.

4. 2023. évi munkaterv
Az Elnök a meghívó mellékleteként kiküldte atervezetet, Hozzászőlásokban az évszámok javitásán
túl más észrevétel nem volt.
Az elnökség a2l2023. (01.09.) sz. egyhangúlag hozott határozatában a2023. évi munkatervet -
2. sz. melléklet - elfogadta.

5. Tagsági, jogosultsági ügyek

Név Kérelem Javaslat

Ecsi zsanett éújegyzés KEM-i átjegyzés KEM-i

vörösmarti József tagfelvétel tagfelvétel

Lacziné Csillag Dóra átjelentkezés átjelentkezés

3/2023. (01.09.) számú Elnökségi Határozat

A kérelmezők tagfelvételét az Elnökség 7 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartőzkodás mellett
elfogadta, mivel a törvényben előírt feltételeknek megfelelnek.

6. Egyebek
A Titkár beszámolt a decemberi országos tittiári értekezletről
Zubor András a főtitkárság régi munkatársa - többek között a génszerelők nyilvántartásának felelőse
is volt - afőtitkár helyetteseként dolgozik a továbbiakban.
Az Alapszabály módosítást a megye - vármegye névváltozás miatt minden kamarának el kell végezni.
Kifejezetten ezzel acéllal nem kell küldöttgyűlés összehívni. Így a szokásos májusi küldöttgyűlésen
célszerű a névváltozásnak az Alapszabályban való áNezetése. A változást a szabályzatainkban, a
tulajdon telekkönyvi nyilvántartásban, a pecsétjeinken, a NAV felé is be kell jelenteni. A változást az
Epítési és Közlekedési Minisztériumnak és a törvényszéki jóváhagyás után az MMK-nak is be kel|
jelenteni.
Felvetettem kérdésként a miskolci illetőségű építményvillamossági ME, MV jogosult kolléga által
végzeít tervezési munka, mint probléma kezelését. Sajnos csak megoldást nem jelentő választ
kaptunk, mivel nem kamarai tag, vele szemben az Etikai-fegyelmi Szabályzat szerinti bírság sem
alkalmazhatő.
A jogi képzések sorában volt kontakt képzés, amiről kérésünk ellenére sem kaptunk értesítést. Ismét
ígéretet kaptunk arra, hogy a jövőben kapunk majd.
Kállai-Borik Róbert etikai-fegyelmi ügyként vetette fel, hogy pl. tervezői nyilatkozatban tervezői
jogosultsággal nem rendelkező kamarai tag kolléga a gyakor|ataigazolására beküldött anyagokban -
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bekén tervben látható - a mentor tervezővel együtt, de villamos tervezőként irta alá azt. Szerinte ez
megtévesztő és helytelen.
Az ülésen az avélemény fogalmaződott meg, hogy mivel az,,igazi", a felelősségetjogosultsá galapján
vállaló kollégával együtt irtak alá, nem kifogásolható, A jövöben célszerű lenne pl. a o,segédtervező"
megnevezés hasznőlata, de mivel a vonatkozó jogszabály eztnemtartalmazza, arra nincs jogalap.

7. Zárt ülés
Az Elnök a kitüntetések elbírálása miaítzártülést javasolt, amivel az elnökség egyetértett, ezértaFEB
e lnök és a szakcsopo rt v ezetők táv oztak az ülésről.
A Borv Jenő díi kitüntetésre beérkezett iavaslatok:

Kiss Tamás
Grimm viktor
schlett Ferenc
Hullay Gyula tagjainkra.

A méltatások kivetítésre kerültek.
Elnök; a több éves gyakorlat alapján két díj kiadását javasolta.
Tóth S.; a fajsúlyos jelöltek miatt ebben az évben 3 fő részére javasolta odaítélni a díjat.
Elnök; továbbra is 2 díj odaítélését javasolja, de átgondolni javasolja a kitüntetéseket. Az örökös tag
kitüntetés helyett javasolja megalapítani az ,,Eletmű dijat-, ami jobban kifejezné a hosszú időn
keresztül végzett szakmaiés kamarai munka elismerését.
Az elnökség a3 íő díiazását6 nem és 1 fő igen szavazatta| elutasította.
Az elnökségi tagok érintettsége miatt a dijazottakkiválasztásatitkos szavazással történt.

Az elnökség a 412023 (01.09.) sz.határozatában Grimm Viktor és Kiss Tamás részére Bory Jenő
díjat adományozott.

Feiér Mewei Mérnöki kamaráért díi kitüntetésre érkezett iavaslatok:

ötvös Ildikó
Táborosi András

Feiér Meeve Mérnöki kamara Örökös tagia kitüntetésre érkezett iavaslatok:

MihályiFerenc
Dr,Vincze Lászlő

Az elnökég a két kittintetés típusra érkezett javaslatokat, a méltatásokat kivetítve áttekintette.
Elnök; Mihályi kolléga még nincs 70 éves, ezért nem kaphat örökös tag kitüntetést. Dr. Vincze
Lászlónak az örökös tagság helyett a Kamar áért kittintetést j avaso lta,
A méltatások alapján az elnökség Ötvös Ildikó és Dr.VinczeLászló Fejér Megyei Mérnöki Kamaráért
kittintetését igen Táborosi András - a kamaránkban még nem végzett érdemi munkát - pedig nem
támogatta.
Az etnökség a5l2023 (01.09.) sz.határozatában Ötvös Ildikó és Dr. Vincze Lász|ő részére a Fejér
Megyei Mérnöki Kamaráért díjat adományozott.

Örökös tag kitüntetést az elnökség nem adományozott.
A kittintetés ek átadására a 2023, évi kamarai bálon kerül sor.
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