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BESZÁMOLÓ 

A Fejér Megyei Mérnöki Kamara 2007. évi tevékenységéről 

 

A 2007. év a szervezet és a nyilvántartás változásáról szólt. Tavaly teljesedett ki az a munka, 

mely a műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők kamaránkhoz való átkerüléséből adó-

dott. És 2007-re esett a kamarai jogosultságok átsorolásának változása is. 

A jogosultságokkal kapcsolatos változást a 104/2006. (IV. 28.) Kormányrendelet szabályozza. 

Ebben döntő változás a korábbi ide vonatkozó rendelkezésekhez képest a lényegesen leszűkí-

tett szakterületi lista, az új, tulajdonképpen egyfokozatú jogosultság megjelenése, és nem 

utolsósorban a követelményrendszer változása. Ezek külön-külön is súlyos kérdések, így 

együtt pedig már meghatározó változást képeznek. 

Az említett rendelet hivatkozik már az egységes nyilvántartási rendszer kiépítéséről, melyet 

végül a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara kezdeményezésére dolgoztak ki. Ez a 

rendszer Internet-es felületen kezelhető, tartalmazza az ország összes mérnök kamarai tagjá-

nak, és az itt nyilvántartandó műszaki ellenőrének és felelős műszaki vezetőjének adatait. A 

sok-sok kezdeti probléma után ma már jó részt működőképes a rendszer. A hibákat folyama-

tosan javítják. 

A mérnökök adatainak e rendszerbe történő átvitele során automatikus konvertálást hajtottak 

végre a jogosultságok átsorolására. Ez mintegy 80-90 %-ban eredményes is volt. A többit 

manuálisan kellett megoldani. Hasonlóképp a műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők 

adatainak rögzítése is sok manualitást igényelt. 

A műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők minősítése egészen új szemléletű feladat ka-

maránknál. Úgy gondoltuk, ezt már nem lehet kizárólag a titkár feladatává tenni, ezért elnök-

ségi döntés alapján létrehoztunk egy Minősítő Bizottságot, akik havonta üléseznek. Munkáju-

kat igen lelkiismeretesen végzik, köszönet érte. 

Az irodai munka mennyisége oly mértékben haladta, illetve haladja meg a korábbiakat, hogy 

előbb megbízással, majd szerződéssel egy új kolléganőt kellett alkalmazni. Ő félállásban látja 

el feladatát. Itt felmerül, hogy az újonnan a kamara felügyeletébe tartozók milyen mértékben 

járuljanak hozzá költségeink növekedéséhez. Jelenleg csak eljárási díjat fizetnek. 

A márciusi tagdíjfizetés után – immár a szokásos rend szerint – áttekintettük a teljesítéseket. 

Ez, mint minden évben, tavaly is sok gondot jelentett. Kénytelenek voltunk a felszólítások 

után törlési határozatot hozni azok esetében, akik túllépték a 12 hónapos elmaradást. Az idén 

várhatóan ezzel még gondunk lesz, mert a központi nyilvántartásból ezek az adatok nehezeb-

ben követhetők az első nyilvántartási évben. Ekkor ugyanis még felemás nyilvántartás volt, 

részben a saját adatbázisunkban, részben a központiban vannak adatok. 

A jogosultságokkal kapcsolatos minősítői munka 2007-ben nemcsak a korábban elmondottak 

miatt, hanem a kamarai belső rendelkezés folytán is változott. A tervezői kérelmek teljes elbí-

rálási jogát átadták a területi kamarák részére. A tagozatoknál csak a szakértő kérelmek és vi-

tás tervezői kérelmek elbírálása maradt. Ez értelemszerűen növelte feladatainkat és egyúttal 

felelősségünket is. Ehhez a munkához mindig igénybevettük a szakcsoportok szakértelmét. És 

ez indokolja a további szakcsoportok szervezésének fontosságát is. 

Kiemelt fontosságú a minősítések során a jogosultságok meghosszabbításának feladata. 

Ugyanis közismert módon belépett a feltételek közé a továbbképzési kötelezettség is. Ez so-

kaknak még ma, 2008-ban is újszerűnek tűnik, pedig már majd két éves a rendelet. 
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A 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet; Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szak-

mák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól, min-

denki számára kötelező. Azaz nemcsak a tervezők és szakértők csoportját érinti, hanem a mű-

szaki ellenőröket és felelős műszaki vezetőket is. Talán náluk van a legtöbb probléma, Ők ér-

tik meg nehezebben mindezt. Viszonylag sok cég mozdult már meg, hozta létre saját képzési 

kurzusát. Tagjaink közül is már sokan vettek részt ilyen képzésen. A visszajelzések igen ve-

gyesek. Sajnos 2007-ben nem ébredtünk időben, nem érzékeltük jól ezt a kérdést. Ezen sze-

retnénk javítani akkor, amikor az idei akkreditáció során – összefogva a GEOINFO Oktatási 

és Szolgáltató KHT-val – megindítjuk majd ezt a képzést a megyén belül. 

Alapszabály és Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására idén is sor kerül, mellyel kü-

lön napirendi pontként foglalkozunk majd. 

Az Elnökség a 2007. évben is havi rendszerességgel ülésezett. Minden alkalommal az ülésre 

fordított idő jelentős részét a jogosultságok elbírálása jelentette. Kisebb hangsúlyt kapott a 

szervezet kérdése. Most ez a folyamat az országos Elnökség előtt van, erről mindenképpen 

kell majd megyei szinten is gondolkodnunk. 

 

A tagság alakulása:  

 Tag- 

létszám 

Teljes jogkö-

rű tervezői 

Korlátozott 

tervezői 

Szakértői Műszaki  

ellenőr 

Felelős mű-

szaki vezető 

jogosultsággal rendelkezik 

2006 végén 647 236 156 155 - - 

2007 végén 733 424 1181 

 

Határozatot igénylő személyi eljárások: 
 

Hónap Tagfelvétel Teljes jogkö-

rű tervezői 

Korlátozott 

tervezői 

Szakértői Műszaki  

ellenőr 

Felelős mű-

szaki vezető 

 határozat engedélyek 
 felvett elutasít megad/  

hosszab-

bít 

elutasít megad/  
hosz-

szabbít 

eluta-
sít 

megad/  
hosz-

szabbít 

elutasít megad/  
hosz-

szabbít 

elutasít megad/  
hosz-

szabbít 

elutasít 

január 1      2    6  

február 2    4    1  10  

március 1  1  1 1 3  11  43 1 

április 14  3  8  5  14  24 4 

május 2  5    4  5  15  

június 4  3  3  1  8  34  

július   4  4    4  16  

szeptember 3  3  2  2  6  27  

október 3   1   1  5  20  

november 5  1  1  1  3  15 1 

december 3  3 1 1  2 1 12  25 1 

összesen 38  23 2 24 1 21 1 69  235 7 
  

2007-ben is sikeresnek ítélhetjük a Megyei Mérnökbál szervezését. Sajnos a költségek folya-

matos emelkedése egyre nagyobb terhet ró a kamara költségvetésére. Ha nem emeljük meg 

határozottan a belépő árát, akkor nehezen tudjuk tartani színvonalat. Ezt viszont a résztvevők 

nem fogják méltányolni. Valahol meg kell találni a középutat! Továbbra is probléma, hogy 

bár 3 szervezet nevében kerül sor a rendezésre, de már évek óta kizárólag mi végezzük a szer-

vezést.  

„Továbbra is keressük a kapcsolódási pontokat az önkormányzatokkal, de sajnos igen egyol-

dalúnak tűnik szándékunk. Székesfehérvár önkormányzatával még csak-csak tudunk kapcso-
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latot létesíteni, de ez elég egyoldalú. Fejér megye korábbi vezetése, ha rendszertelenül is, de 

képviseltette magát rendezvényeinken. Sajnos az új vezetéssel eddig még nem sikerült talál-

koznunk, bár megtettünk mindent ennek érdekében.” Ez a pár mondat ugyanígy szerepelt a 

tavalyi beszámolónkban is, és sajnos a helyzet nem javult azóta sem. A városi képviselet 

eléggé rendszeres, de a megyei már megszűnt. Ezen javítani kellene, de nem egyoldalú mó-

don! 

Két fővel képviseltettük magunkat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése által 

alapított Építési Nívódíj bíráló Bizottságának munkájában. A díjra tett javaslatokat a Bizott-

ság több fordulós módszerrel értékelte, majd megtette javaslatát Kulturális Bizottság részére, 

mely változtatás nélkül elfogadta azt. Képviseltettük magunkat az újraszerveződő Építők Nap-

ján is. Itt lehetőség van tagjainknak a tervkiállításon való részvételre. Eddig csak 2006-ban élt 

néhány kolléga ezzel, jó lenne emelni megjelenésünket! 

Megkezdtük tagjaink rendszeresebben tájékoztatását e-mail üzenetek révén, melyről kedvező 

visszajelzéseket is kaptunk. Ez lesz a járható út a továbbiakban. Ehhez persze feltétlenül szük-

séges lenne, hogy minél több tagunk e-mail címe ismert legyen, és legalább annyira fontos, 

hogy hibátlan is. /Az utolsó körben a kiküldött ~430 levélből több mint 80 jött vissza a cím 

hibája miatt./  

A területi kamara munkáját két bizottság támogatja, a Felügyelő és az Etikai-Fegyelmi. 

Mindkét bizottság tevékenysége igen hasznos. A Felügyelő Bizottság és különösen elnökének 

aktivitása, hasznos tanácsai változatlanul komoly támogatást adnak a kamara irányítási mun-

kájában.  

Az Etikai-Fegyelmi Bizottság munkáját nehezebb megítélni, hisz a legjobb az lenne, ha nem 

lenne munkájuk. Mindkét bizottság elnöke be fog számolni a Küldöttgyűlés során az éves te-

vékenységükről. 

Az iroda ügyfélfogadási rendjét szabályozni, ezen belül szűkíteni kellett, mert már a munka 

akadályát jelentette az állandósuló ügyfélforgalom. Ez az új rend még nem ’állt be’, idő kell a 

bevezetés sikeréhez.  

A kamara gazdálkodása a 2007. évben is a Küldöttgyűlésen elfogadott költségvetés keretein 

belül zajlott. Különösebb eltérésre nem volt ok. Az eredményt a mellékelt mérlegbeszámoló 

tartalmazza. 

A kamara működésének folyamatossága érdekében idén is előretekintve már a 2009. évi költ-

ségvetés tervével állunk a Küldöttgyűlés elé. Kérjük a tagság véleményét, egyetértés esetén a 

költségvetés elfogadását. 

     Összeállította: 

 Dr. Szepes András 

 elnök 

 

Az Elnökség a 2008. április 7-i ülésén egyhangúlag elfogadta, és a Küldöttgyűlés elé terjesz-

tésre javasolta a Beszámolót. 

 

 /Dr. Domokos Ágnes/ 

 titkár 


