
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

a területi kamara 2011. évi  
tevékenységéről 

 



Beszámoló az FMMK 2011. évi tevékenységéről 2012. 05.04. 

- 2/12 - 

 

BEVEZETŐ 

A 2011-es év nem lett volna semmiben sem különös, ha nem ütemezünk be két kü-
lönleges feladatot: egy kiadvány elkészítése és az új iroda felkutatása. 

Az év kezdete zökkenőmentesen indult. Nem voltak olyan jellegű változások, melyek 
különösebben befolyásolták volna a kamara működését. Talán egy feladat volt nehe-
zebben megoldható, amikor számot kellett vetnünk az előző évi tagdíjfizetések alaku-
lásával. Sajnos évről-évre emelkedik a fizetési elmaradások mennyisége. Nagyon 
nehéz helyzetben vannak a kollégák, igen kevés a munka, illetve sajnálatosan csök-
ken a munkát megfizető megrendelők száma is. Ez mindenesetre egy szörnyű ’hara-
pófogó’. Ha mi törlünk valakit a névsorból, annak végképp nem lesz módja legális 
bevételhez jutni. Ez egyértelműen a nem jogszerű munka irányába viheti el a kollé-
gákat, ami nem lehet célunk. Ellenkezőleg, pont ezt a területet kell minimálisra csök-
kenteni! Megoldásként csak a jogosultság használatának szüneteltetése látszik, mert 
ezzel ki lehet húzni addig, amíg érkezik egy megrendelés. 

És itt van rögtön a másik érdekes probléma, a szüneteltetés kérdése. Amikor a köz-
igazgatásban megjelent a szigorúbb szemlélet, mellyel az összeférhetetlenséget és a 
jogszerűséget kezdték vizsgálni, pánikszerűen érkeztek a jogosultság vagy a tagság 
szüneteltetésére vonatkozó kérvények. A köztisztviselők számára úgymond érdekte-
lenné vált a kamarai tagság.  

A jogszabályi változások tovább folytatódtak. Ezek részben a szakmai életre vonat-
koztak, de a kamara működését is befolyásolták. Valójában a legtöbb változás a jog-
szabályok módosításában jelentkezett. Ezek követése mind az iroda, mind a tagok 
részéről igen nehéz feladatot jelentettek. Ezzel együtt járt az is, hogy fokozódott az 
építéshatósági ellenőrzés, egyre több tagot, illetve nyilvántartott kollégát érintett, saj-
nos gyakran bírságig eljutva. Ennek hatására szerveztük meg a nyár elejére azt a 
továbbképzésünket, melyet az építéshatóság munkatársai tartottak meg. Elmondták 
részletesen, mire kell jobban odafigyelni, mik a tipikus hiányosságok, miként lehetne 
elkerülni a bírságolást. A részvétel ezen a képzésen felülmúlta a várható létszámot. 

Nagy volt a zavar az épületenergetikai tanúsítás kérdésében is. Előbb egy tagozati 
minősítéshez kívánták kötni ennek a jogosultságnak a megadását, melyhez a minő-
sítő egy újabb – ráadásul igen költséges – vizsgát várt volna el. Ez a kérdés az év 
második felére szerencsésen rendeződött. 

A 2011-es év nagy eseménye volt kamaránk fennállásának 15 éves jubileuma, me-
lyet egy szép kiadvánnyal is méltó rangú eseménnyé tettük. A 15 év munkájáról az 
ünnepi ülésen már szóltunk. Akkor is megállapítottuk, hogy ennyi idő kellett ahhoz, 
hogy felnőttkorba kerüljön szervezetünk, és innen már a hatékonyabb működés lehet 
csak az irány.  

A ’Mérnökök Fejérben’ kiadványunkban 82 olyan mérnök életrajza, munkásságának 
bemutatása került, akik példaképként szerepelhetnek minden ma működő és leendő 
mérnök számára. A szerzői és közreműködői gárda jelentős része a feladat jelentő-
ségét azzal is kiemelte, hogy lemondott a munkadíjáról, ezzel is megkönnyítve a kia-
dás amúgy komoly terheit. A 900 példányban készült kötetet minden kamarai tagunk 
ingyenes kapja meg.  

TAGSÁGI KÉRDÉSEK 

Taglétszámunk alakulását a már említett gazdasági probléma is befolyásolja. Az új 
jelentkezők mellett erősen hatott a létszámra a tavaszi tagdíjfizetési felülvizsgálat. 
Ennek során – a többszöri felszólítások után – az előző évi nagy létszámcsökkenést 
követően 12 kolléga esetében kellett törlési határozatot hozni. Hasonló irányba befo-
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lyásolja a létszámot a jogosultságok meghosszabbításakor a továbbképzés elmu-
lasztása miatti probléma. Még sokaknak ma sem egyértelmű ez a kötelezettség, so-
kan megpróbálnának kibújni ez alól. Létszám helyzetünk változása: 
 

 
Tag- 

létszám 

Teljes jogkö-
rű tervezői 

Korlátozott ter-
vezői  

Szakértői Műszaki  
ellenőr 

Felelős 
műszaki 
vezető jogosultságok száma 

2010. 12. 31. 692 256 93 153 120+326** 148+864 

2011. 12. 31. 737* 277 77 174 125+340 162+762 

*
további28 fő szünetelteti tagságát 

**
mérnök+nem mérnök jogosultak 

A számok tükrében látható: 

2011-ben   
 felvételre került 41 fő mérnök, 
 törlésre került 12 fő mérnök, 
 új jogosultságot szerzett 31 fő, 

Ugyanazon időszakban 
 nyilvántartásba került 28 fő MűE/FMV, 
 törlésre került 24 fő MűE/FMV. 

Már az előzőekből is látszik, és korábban többször is foglalkozott Elnökségünk a 
problémával, sokan elmaradnak a tagdíjak befizetésével. Elég gyakori eset, amikor a 
jogosultság lejártakor veszik csak észre az elmaradást.  

Hasonló problémát jelent a jogosultságok érvényességének figyelése is. Ugyan be-
vezettük a figyelő szolgáltatást, amikor e-mail értesítést küldünk azoknak, akiknek 3 
hónapon belül lejár a jogosultsága, ez még kevés. Külön kellene foglalkozni azzal is, 
hogy mindenki figyelje a továbbképzési pontok alakulását is, mert azokat az utolsó 
napokban már nem lehet maradéktalanul pótolni.  

TITKÁRSÁG 
A területi kamara irodájának személyi feltételei adottak voltak, munkájukra nem érke-
zett panasz már hosszú évek óta. Ugyanakkor nem egyedi eset, amikor dicséret 
hangzik el erre vonatkozóan. A kollégák bizalommal fordulnak az irodai dolgozókhoz 
kérdéseikkel, segítségkéréseikkel. Az elhelyezési feltételek javulása ezt az elége-
dettséget még fokozni fogja reményeink szerint.  

A központi tagnyilvántartó adatainak kezelés, karbantartása folyamatos, naprakész. 
Ami hiányosság ott található, az jellegzetesen a kollégák adatközléseinek elmaradá-
sa miatt létezik. Elég gyakori probléma, hogy nem kapunk tájékoztatást címváltozá-
sokról, és sajnos legtöbbször csak véletlen szerzünk tudomást elhalálozásról is.  

Hiába foglalkozunk évről-évre az elektronikus kapcsolattartás kérdésével, még most 
is sok tagtársunk elérhetősége hiányzik vagy hibás. A jelenlegi adataink szerint a 737 
tagból 659 regisztrált e-mail címet. Rosszabb a helyzet a MűE/FMV területen, ahol 
pusztán a nyilvántartottak felét érjük el ilyen módon. 

E téren fontos lenne a jelentősebb előrelépés. Már régebben elindítottuk és működ-
tettük az elektronikus hírlevél-küldést, melyben rendszeresen értesítjük a kollégákat 
a legfontosabb aktuális ügyekről. Ehhez 2011-ben csatlakoztunk egy hírlevél szer-
kesztésre és terjesztésre szakosodott szolgáltatáshoz. Előfizettünk egy hírlevél-
szolgáltatásra, ahol már lehetőségünk van a hírújság megjelenésének szabályozásá-
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ra, a tartalmi elemek gazdagabb szerkesztésére, és igen könnyűvé teszi a levelek 
kiküldését is. Így sokkal igényesebb módon tudunk körleveleket előállítani. 

A jobb tájékoztatás érdekében létrehozott kamarai honlapunk ugyan nem sokat vál-
tozott, de folyamatos információt ad az érdeklődőknek. A statisztikák szerint sajnála-
tosan kevesen keresik azonban fel, és még kevesebben regisztráltak. A fejlesztést 
még szeretnénk folytatni, de ehhez jó lenne ismerni a kollégák véleményét.  

Az elmúlt év folyamán felkészült az iroda az elektronikus ügyiratkezelésre, elkészült 
az erre a célra szánt szoftver, melyet 2011. januártól működtetünk. 

A titkárság közreműködésével elkészítettük az Alapszabály módosításához igazítva 
az SZMSZ és a mellékletei módosítását. Az SZMSZ-t és az egyik mellékletét az Irat-
kezelési Szabályzatot (elektronikus iktatás bevezetése) szinte teljes egészében újra 
kellett fogalmazni, jelentős feladat volt. Az iroda tevékenységét azzal jellemezhetjük, 
hogy 2011-ben az összesen iktatott iratszám 508 db volt, ezek megoszlása: 

 94  db általános levelezés, 

 2 db beruházás lebonyolító jogosultsági kérelem, 

 17  db épületenergetikai tanúsítói jogosultsági kérelem, 

 1  db tervellenőri jogosultsági kérelem, 

 36 db tervezői jogosultsági kérelem, 

 10  db szakértői jogosultsági kérelem, 

 36  db tanúsítások és nem a 104/ 2006 sz. Korm. rend. alá tartozó szakér-
tői jogosultsági kérelmek, 

 66  db felelős műszaki vezetőjogosultsági kérelem, 

 34  db műszaki ellenőr jogosultsági kérelem, 

 205  db hatósági bizonyítvány, jogosultság hosszabbítás, 

 40  db tagfelvételi kérelem, 

 5 db tagsági ügyek, 

 3  db jogosultsági vizsgával kapcsolatos, 

 4  db etikai fegyelmi ügy, 

 1  db gazdasági ügy. 

A jogosultságok kezelése (kérelmek, hosszabbítások) kapcsán összesen 3esetben 
fellebbezték meg az intézkedésünket, ebből egy ügy folyamatban van, a másik két 
esetben a másodfok helyben hagyta a döntésünket. Ebből úgy gondoljuk levonható 
az a következtetés, hogy a szabályozásokat betartva, jól működtetjük a hatósági ad-
minisztrációt.  

A múlt évben megkezdtük és mára rendszeres, hogy a jogosultságok hosszabbítá-
sához benyújtandó továbbképzések határidejére a lejárat előtt három hónappal elekt-
ronikus levélben küldünk figyelmeztetést. Sajnos, akinek nincs megadott e-mail címe, 
azok elesnek ettől a szolgáltatástól. 

Az elmúlt évi küldöttgyűlésen – Sas Viktor által történt bejelentésben – elhangzott 
etikai-fegyelmi ügy, mely a Székesfehérvár Öreghegy-i víztároló medence építésével 
kapcsolatos, még mindig "folyamatban lévő", mivel várjuk az építéshatósági döntést. 
Csak azt követően lehet az ügyet folytatni, lezárni. 
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A legnagyobb változást az iroda elhelyezésének új megoldása jelenti. Bár ez 2012-
ben valósult meg, de előkészítése még a 2011-es évhez kötődik. Hosszas keresés 
után sikerült olyan megoldást találni, mely hosszú időre megoldja elhelyezési és mű-
ködési gondjainkat. A Távírda utcai irodaházban lévő 94 m2-es iroda kiválasztása 
még az ősszel megtörtént. Technikai okok miatt a vásárlást csak január első munka-
napján valósítottuk meg. A két időpont között elkészültek az átalakítás tervei, meg-
hirdettük a kivitelezői pályázatot, és kiválasztottuk a nyerteseket. A megvalósításra 
és a beköltözésre már 2012 januárjában került sor. 

ELNÖKSÉG és BIZOTTSÁGOK 

Az Elnökség feladatait gond nélkül meg tudta oldani. Ebben nagy segítséget jelentett 
az, hogy ülésein rendszeresen részt vesznek a szakcsoportok vezetői is. Ez a válto-
zás egyrészt gazdagabb információhoz juttatja a kollégákat, másrészt nagy segítsé-
get jelent egyes jogosultsági kérdések megítélése során. Azonban nem szorítkozunk 
kizárólag ezekre a havonkénti ülésekre, a sürgős, esetleg kiemelten fontos kérdése-
ket e-mail körlevelezéssel is terjesztjük. Már többször sor került sürgős ügyekben az 
elektronikus szavazásra is, ami jól működő megoldásnak bizonyult.  

Az elnökségi tagok önértékelése: 

Tóth Tibor alelnök 

A dunaújvárosi és környékbeli tagtársak adminisztrációs ügyeinek segítése a tagfelvé-

telekkel, hosszabbításokkal, stb. kapcsolatos tájékoztatások, akár telefonos, akár sze-

mélyes kontaktus révén. Dunaújvárosiak és környékbeliek oklevél másolatainak hite-

lesítése. Ezen tevékenységekhez az irodai háttér, infrastruktúra biztosítása. A dunaúj-

városi vezetésű épületgépész szakcsoport minősítőbizottság munkájának segítése. Az 

alelnöki tisztségből fakadó teendőkön túlmenően a dunaújvárosiak képviselete az El-

nökségi üléseken, melyeken 90%-os arányban jelen vagyok. Alkalomszerűen a tartó-

szerkezeti szakcsoport minősítőbizottság munkájának segítése vitás kérdésekben. Saj-

nos, amit évek óta kudarcként kell elkönyvelni, hogy nem sikerült a dunaújvárosiakat 

és környékbelieket mozgósítani a fehérvári rendezésű mérnökbálra. A Mérnökök Fej-

érben kiadvány terjesztésében való részvétel. Szerepvállalás a most szerveződő Nívó-

díj Bírálóbizottság munkájában, felkutatni, ill. képviselni a regionális mérnöki alkotá-

sokat, amennyiben személyem a bizottságba bekerülők. 

Polányi Péter elnökhelyettes 

Az elnökségi üléseken csekély kivétellel részt vettem. Segítettem a Mérnökök fejérben 

c. kiadvány terjesztését, mely során a közlekedésiek számára személyesen adtam át a 

könyvet. Közreműködtem az országos költségmegosztás matematikai rendszerének 

kidolgozásában. Cikkeket írtam a Mérnökújságba. Népszerűsítettem a kamara rendez-

vényeit. Előadást tartottam a Műszaki Értelmiség Napja rendezvény alkalmával. Aktív 

részese a Közlekedési szakcsoport munkájának, a rendezvények szervezésének. Sza-

vazatszámlálást és küldött-toborzást vállaltam a küldöttgyűlésen. A legtöbb felvetett 

kérdésben véleménynyilvánítással segítettem az elnökség munkáját.  

Balázs József elnökségi tag 

A Vízgazdálkodási Szakcsoport keretében működő választott minősítő bizottsági ta-

gokkal kapcsolattartás. A változó időpontokban jelentkező feladatokhoz két-három bi-

zottsági tag közreműködésének biztosítása. A tervezői és szakértői engedélykérelmek 

elbírálásához- esetenként változó összetételű Vízgazdálkodási Szakcsoport Minősítő 

Bizottsága tagjaként közösen kialakított, jegyzőkönyvben rögzített állásfoglalás adása. 

Az Elnökség ülésein rendszeres részvétel. Az ott felmerült ügyek egyeztetésében tör-

ténő részvétel. 
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Tóth Sándor elnökségi tag 

Részt vettem az elnökség ülésein ahol segítettem az elnökség munkáját az aktuális 

kérdésekben, véleményt adtam a jogosultsági kérdések tárgyában. Szoros kapcsolatot 

tartottam a Vízgazdálkodási és Vízépítési Szakcsoporttal. Kapcsolatot tartok a Magyar 

Hidrológiai Társaság központi és területi szerveivel, tájékoztatást adok a kredit pontos 

előadások szervezéséről a tagság készére. Közreműködtem a  "Mérnökök Fejérben" 

című  könyv egyes fejezeteinek szerkesztésében és a könyv terjesztésében. 

Török Tibor elnökségi tag: 

A Kamara részéről rendszeresen részt vettem/vettünk Székesfehérvár MJV. Önkor-

mányzatának Gazdasági Szakbizottsága ülésein, mint állandó meghívottak. 

Néhány kérdésben közöltem olyan véleményt, amit a későbbiekben az Önkormányzat 

intézkedésében viszont láthattunk (Pld: a KEOP programban épülő szennyvíz csator-

nák átvételével kapcsolatos intézkedések). Meg lehetett győződni arról, hogy egyes 

mélyépítési tervezési munkák pályáztatásánál a helyi vállalkozókat is figyelembe vet-

ték. 2011-ben a "vizes" tervezők, műszaki ellenőrök és műszaki vezetők részére meg-

szerveztem 2 db 1- 1 továbbképzési pontot érő szakmai előadást. Előadók vizes szak-

mában dolgozó cégek munkatársai voltak. Az előadásokon, melyek díjmentesek voltak 

kb 25-30 fő jelent meg. Lehetőség volt egymás közötti beszélgetésekre, tapasztalatcse-

rékre. (időpontok: 2011.05.12 és 2011.10.26) 

Sokkal hatékonyabb lehetne mindezen tevékenységünk, ha végre valóra válna tö-
rekvésünk, és létrejönnének a még hiányzó szakcsoportok is. 

Ugyanakkor érdekes ellentétet jelent a tagok körében mutatkozó közömbösség, ér-
dektelenség. Erre jellemző példa volt a küldöttek közti felmérés eredménye is. 

Az MMK választási ad hoc bizottságának felvetése alapján megkérdeztük előbb az 
elnökségi tagokat, majd a jelenleg megválasztott küldötteket: tartsuk-e fenn továbbra 
is a küldöttgyűlési formát, vagy térjünk vissza a taggyűlési szervezésre. Első körben 
a 71 fő küldöttből 35 fő válaszolt. A feladat pusztán 3 „klikk” volt! A második körben 
már 38-an válaszoltak, és a küldöttgyűlési formát támogatták döntő többségben. 
Csak érdekesség írjuk le itt: a válaszadók ugyanakkor többségben nemleges választ 
adott arra, vállalna-e küldötti tisztséget az következő ciklusban!! 

Meglévő szakcsoportjaink változó élénkséggel, de összességében jól működnek, 
nagymértékben segítve ezzel a minősítési munkát. Már régóta kezdeményezzük, 
hogy egyes szakcsoportok bővítsék ki hatóterületüket, és vonjanak be rokon-
szakterületeket. Ebben okvetlenül előre kell lépni, hogy minden kollégának legyen 
lehetősége legalább egy szakmai közösséghez tartozni. 

A szakcsoportvezetők önértékelése: 

Farkas Endre, Környezetvédelmi szakcsoport vezetője 

A FMMK Környezetvédelmi szakcsoportja januárban kötetlen szakcsoporti megbeszé-

lés keretében véglegesített 2011. évi munkatervét. Ennek két súlypontja volt: a szak-

csoporti továbbképzések rendszerének kialakítása, valamint a minősítések egységesí-

tése. Ennek keretében május 24-én került megrendezésre a levegőtisztaság-

védelemmel kapcsolatos szakmai továbbképzés, mely komoly érdeklődést és látoga-

tottságot váltott ki a szakcsoport tagjaiban. A jogszabályok folyamatos változása a má-

sodik féléves tervek megvalósítását nem tette lehetővé, ezért az a 2012. évre húzódik 

át. A minősítésekkel kapcsolatban önálló munkacsoport alakult, mely elkészítette ja-

vaslatait, melyet a Környezetvédelmi Tagozat Minősítő Bizottsága és Elnöksége is 

megtárgyalt, és beépítette azt a szakértői engedély kérelmek értékelésébe. 

Hajnal János, Közlekedési szakcsoport vezetője 
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A szakcsoport célja, hogy miközben a fegyelmezetten ellátja a kötelező feladatait, 

egyben támogatja a Területi Kamara és a Közlekedési tagozat elnökségének munkáját.  

1. Szakcsoporti minősítési munka (a tervezői és szakértői jogosultsági kérelmek véle-

ményezése) 

Elmondható, hogy a kérelmek nagy többségében megfeleltek a kamarai törvénynek, és 

a mindenkori hatályos MMK Jogosultsági elbírálási szabályzat követelményeinek. 

Megállapítható, hogy a Fejér Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége és Titkársága, va-

lamint a szakcsoport minősítő bizottsága között korrekt, jó kapcsolat alakult ki a jogo-

sultsági kérelmek elbírálásának folyamatában is. 

2. Közreműködés a Közlekedési tagozat elnökségének munkájában 

A tagozati elnökség munkájában való részvétel alapvetően az elnökségi üléseken tör-

ténő megjelenést, itt a felmerülő, elsősorban stratégiai és véleményezési ügyekben va-

ló véleménynyilvánítást jelentette. Azonban szükséges volt ezen kívül különböző té-

mákban tájékoztató anyagok készítése, az elnökséghez érkezett különböző dokumen-

tumok, jogszabálytervezetekről állásfoglalás kialakítása. 

Kiemelten kellett foglalkozni a következő témákkal: 

Állásfoglalást küldtünk az „Új Széchenyi Terv” közlekedést érintő fejezeteivel, vala-

mint a közmunkaprogrammal kapcsolatban az előkészítő kormányzati szervek felé. 

Az elnökségi ülések időszakonként visszatérő témái (napirendi pontjai) a szakmát 

érintő szabványok, jogszabályok, előírások kérdése, a közbeszerzési kiírások gyakor-

lata, valamint a jogosultsági rendszer. 

3. Egyéb tevékenységek 

A Megyei Kamara a Közlekedéstudományi Egyesülettel, mint szakmai partnerrel való 

kapcsolat keretében támogatta annak rendezvényeit. A KTE Fejér Megyei Területi 

Szervezetének, a Közúti ill. a Vasúti Szakosztályai szervezésében több jól sikerült 

rendezvényén a kamarai tagok is részt vettek, úgy mint az előadásokon, vagy szakmai 

kirándulásokon is. 

A Fejér Megyei Mérnöki Kamara „Mérnökök Fejérben” című kiadványában Bognár 

Tibor (1944-2010) és Pózna János (1901-1990) közlekedés mérnökök életútja kerülhe-

tett bemutatásra. 

Hullay Gyuláné, Vízgazdálkodási Szakcsoport 

A Szakcsoportban 2011. április 12-én megtörtént a tisztújítás . Újjá alakult a vezetőség 

és egyúttal megalakult az új Minősítő Bizottság is. A tisztújítás írásbeli szavazással 

történt. A jegyzőkönyv az FMMK honlapján megtekinthető. Az új elnökség aktualizál-

ta a Szakcsoport Ügyrendjét és megalkotta az éves program esemény naptárát. A 

Szakcsoport vezetői rendszeresen részt vettek az MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési 

Tagozat kibővített elnökségi ülésein, valamint az FMMK havi rendszerességgel meg-

tartott elnökségi ülésein. A Tagozat állásfoglalásait és dokumentumait rendszeresen 

közzé tesszük az FMMK honlapján. A Minősítő Bizottság a jogosultsági kérelmek be-

érkezése esetén ülésezett, az üléseken részt vettek a Minősítő Bizottság elnöke és a ta-

gok közül min. 3 fő. Tervezői jogosultsági kérelem 4 db érkezett be, ebből megadott 1 

db, elutasított 3 db volt. Az elutasítást a nem megfelelő végzettség, illetve a szakmai 

gyakorlat hiánya indokolta. Hosszabbítási kérelem 4 db érkezett. 

Schlett Ferenc, Geodéziai és Geoinformatikai szakcsoport vezetője 

A 2011-es évben a szakcsoport részéről a kamarai tagok minősítés jelentette az egyik 

fő tevékenységet. 
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A szakcsoport együttműködött a FMTT megyei tagozatával szakmai programok (ka-

mara által akkreditált) szervezésében, tanulmányutak szervezésében. Az év folyamán a 

kamara etikai bizottsága is kéréssel fordult a szakcsoporthoz szakmai üggyel kapcsola-

tosan. Állásfoglalásunkkal segítettük az etikai bizottság munkáját az elé terjesztett 

földmérés üggyel kapcsolatban. 

Szigetiné László Erika, Hő- villamosenergetikai szakcsoport vezetője 

A tavalyi év során május 17-én tartottunk egy előadást a MENTAVILL előadótermé-

ben, melyen 34 fő vett részt. Az év során a szakcsoporthoz benyújtott jogosultsági ké-

relmeket elbíráltuk, mindenki sikeresnek bizonyult, bár voltak, akik nem pontosan az 

általuk kért jogosultságot kaphatták meg, de további gyakorlat-szerzéssel a későbbiek 

során elérhetik azt is. Szakcsoportunkból az idén kiváltak a tűzvédelmi tervezők, akik 

ettől az évtől önálló tagozatként működnek, s ezért önálló szakcsoportot is létrehoz-

hatnak a jövőben. 

Megpróbáltuk Dunaújvárost és Fehérvárt összefogni, de ez a távolság valójában na-

gyobb, mint a fizikai távolság. A kamarai szakmai összejövetelünkről a MEE-tagok 

részére is küldtünk információt, valamint a régión belüli továbbképzésekről is tájéko-

zódunk. Szorgalmaztuk a tagozatnál a Mesteriskola sorozat folytatását.  

Téglás Zoltán, Épületgépészeti szakcsoport vezetője 

A szakcsoport az megalakulás óta eltelt időszakban alapvetően az FMMK-hoz beért 

jogosultságok elbírálásával foglalkozott. A kezdeti időkben sikerült ¼ évente elnöksé-

gi ülést szervezni, de később ez is ellaposodott. 

Az elnökség utolsó döntése az volt, hogy jóváhagyta, hogy a szakcsoport kibővítse 

képviseletét a gáz- és olajipari tervezőkkel. 

Elnökként részt veszek a tagozati elnökségi munkában. Ezzel kapcsolatban a szakcso-

port képviseletében jegyzek 2-3 jogszabályi módosítási felvetést, melyek változtatását 

reményeim szerint ki tudunk lobbizni. 

2012 évi tervezett feladataink: 

- elérni a havi elnökségi ülések megtartását 

- elindítani a kreditpontos képzéseket (vannak kidolgozott témakörök) 

- a dunaújvárosi önkormányzattal partneri viszony kialakítása (terv-ellenőrzés, műsza-

ki ellenőrök felügyelete, szakmai segítség) 

A kötelező kamarai továbbképzésben végzett tevékenységünk folyamatos. Együtt-
működésben dolgozunk egy vállalkozással, mely a korábban létrehozott távoktatásos 
keretrendszert gondozza, működteti. Felmerül annak lehetőség is, hogy mindezt egy 
saját vállalkozás keretébe vonjuk. Ezzel majd külön napirendi pontban fogunk foglal-
kozni. 

A Felügyelő Bizottság munkájával, a rendszeres ellenőrzéssel és a hasznos taná-
csokkal igen sokat segítenek mind az Elnökségnek, mind az irodának. Beszámolóju-
kat a mellékletekben tesszük közzé. 

Az Etikai-Fegyelmi Bizottságnak az elmúlt évben több munkája volt, de még így sem 
jelentett problémát. Az elnöki beszámolójukat szintén csatoljuk. 

KAPCSOLATAINK 

A társszervezeti kapcsolataink váltakozó eredményességgel működnek. Továbbra is 
a régió másik két mérnöki kamarájával a legszorosabb az egyeztetés és az eseten-
kénti közös véleményformálás. Az építészekkel is fennáll változatlanul a kapcsola-
tunk, bár kicsit formális. Megtörtént az első lépés az új elnökségük irányába, várjuk a 
továbbiakat részükről. 
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A kapcsolati rendszer egyik sarkalatos pontja az Építőipari Nívódíj Bizottságban vég-
zett munka, mivel itt jelen van a város, a két mérnöki szervezet és a Kereskedelmi és 
Iparkamara is. A díjra vonatkozó önkormányzati rendelet hatályát vesztette, és saj-
nos nem került fel az önkormányzata kitüntetések listájára annak meghosszabbítása. 
Már az utolsó két évben voltak ezzel kapcsolatban problémák, de ez most új helyze-
tet teremtett. Kezdeményezésünkre elkezdődött egy új díj alapítási folyamata. Ez 
már megyei elismerés lesz, és kizárólag szakmai szervezetek gondozásban jön majd 
létre.  

Sikeres volt az elmúlt évben is a MTESZ megyei szervezetével közösen szervezett 
Magyar műszaki értelmiség napja rendezvény. A színvonalas előadások vonzották a 
hallgatóságot. Ezt a sorozatot folytatni kívánjuk, már elkezdtük az idei szervezést is. 

A Mérnökbál sikeres volt tavaly is, de mégis felmerült annak kisebb átalakítása. Saj-
nos az adott körülmények között igen költséges volt már a rendezvény, és hosszabb 
távon nem engedhetjük meg a veszteséges lebonyolítást. Épp ezért 2012-ben új 
helyszínre mentünk, új szereplőkkel rendeztük meg. Mindez azt eredményezi, hogy 
csak a tiszteleti meghívottak költségei terhelik kamaránkat. Ugyanakkor továbbra is 
meg kell őriznünk a rendezvény magas színvonalat, mellyel rangot vívtunk már ki a 
báli események között.  

GAZDÁLKODÁS 

A gazdálkodásról minden évben számot adunk a Küldöttgyűlésnek. Ehhez az előző 
év mérlegét vesszük alapul, hisz ez elég objektív képet ad az eredményekről.   

Gazdálkodásunkat meghatározza a tagdíjfizetési morál, és befolyásolja a MMK gaz-
daság igényének növekedése. Ez utóbbi miatt az elmúlt évben 15%-kal növelték a 
központi befizetés mértékét. És ez nemcsak a tagdíjbevételre érvényes, hanem az 
eljárási díjakra is. Ez ügyben sok vita volt a kamarán belül, de ezek még nem hoztak 
változást. A 2011. évben minden fejlesztés és beruházás az új iroda előkészítésére 
irányult. Ennek megvétele, átalakítása, felújítása és berendezése az alábbi költsé-
gekkel járt (ezek döntően már a 2012-e gazdasági évre vonatkoznak): 
 Vásárlás és költségei 20.144 eFt  
 Átalakítás, felújítás 2.093 eFt 
 Berendezés és felszerelés 2.363 eFt 
 Mindösszesen (bruttó) 24.600 eFt  

Ez az összeg valójában csak annyival lépi túl az előzetesen 24M Ft-ra tervezett kere-
tet, amennyiben akkor nem jól számoltunk az új telefon és informatikai rendszer, a 
bútorzat, valamint az elektromos hálózat szükségessé váló bővítésének költségeivel. 

Az új helyszínen új informatikai rendszerrel kezdtük munkánkat. Ehhez egy sikeres 
pályázat révén 50%-os támogatással tudtunk 4 új számítógépet vásárolni, és így 
egységessé vált a munkatársak gépparkja. A közös adatok tárolására egy NAS 
(network acces system) szolgál, mely megfelelő biztonságot is nyújt. Az új szolgálta-
tónk a UPC lett, melynél az átállás teljesen zökkenőmentes volt. 

Itt kell szólni a már említett kiadvány költségeiről is, amit mostanra már tisztábban 
látunk. 
 Szerzői és szerkesztői díjak 784.200 Ft  
 Nyomdai és postai költségek 1.862.800 Ft 
 15 éves ünnepség 214.500 Ft 
 Kiadások 3.166.300 Ft 
 Támogatások és vásárlások 1.625.000 Ft  
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Ezzel látható módon sikerült tartani a 2011. évi Küldöttgyűlés által engedélyezett 2M 
Ft költségkeretet. 

A mérleg teljes anyagát mellékeltben közöljük, itt csak egy áttekintést mutatunk be az 
elmúlt év gazdálkodásáról. Megadjuk a tervezett és az elért adatokat is az összeha-
sonlíthatóság érdekében. 

 

 

 

A negatív eredmény természetesen indoklásra szorul. Két olyan tény befolyásolta az 
eredményt, amit nem terveztünk, nem tervezhettünk be: 

 korábbi titkárunk egy évig volt betegállományban, majd a szükséges felmon-
dási idő kivárásával tudtuk csak érvényesíteni a korábbi elnökségi döntést, a 
felmondást, 

 a Mérnökök Fejérben kiadvány és a kamaránk fennállásának 15 éves jubileu-
mára szervezett ünnepség költségeire a Küldöttgyűlés engedélyezett 2 MFt 
felhasználást (ld. előző oldal). 

Természetesen szólnunk kell mind az idei évről, mind pedig a következő év gazdál-
kodásának előkészítéséről is. Az új gazdasági évben a munkaadókat újabb kiadások 
terhelték a kormányzati szándékok megvalósítása miatt. A kötelező béremelés, a 
cafeteria rendszerének átalakítása minket is érintett. És nyilvánvalóan komoly válto-
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zást eredményezett az új iroda működtetése is. Az eredeti költségvetést a 2011. évi 
Küldöttgyűlés fogadta el. Amennyiben az idei országos Küldöttgyűlés döntése jelen-
tősen befolyásolná költségvetésünket, akkor azt egy rendkívüli Küldöttgyűlésen át 
kell vezetni a mi terveinkben is. Erre vonatkozóan még nem kaptunk semmilyen je l-
zést, anyagot. 

A már lezajlott változások miatt azonban módosítani szükséges a 2012. évi költség-
vetésünket, melyet itt mutatunk most be: 

 
 

 

 

Van még egy olyan tény, mely erősen befolyásolhatja gazdasági terveinket, neveze-
tesen az eljárási díjak szabályozásának kérdése. Erre vonatkozóan a felügyeleti 
szerv állásfoglalása és az MMK vezetésének nézete között ellentmondás van. Ter-
vezni viszont csak akkor lehet az alapján, ha a vita lezárul.  

A 2013. évi költségvetési tervünket részben a szokásos adatok alapján, másrészt az 
új helyzethez igazítva állítottuk össze. A részletes tervet a mellékletben adjuk közre. 
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A beszámolóm végén kérem a Küldöttgyűlést, vitassa meg az előterjesztett anyago-
kat, ha szükségét érzik és indokát is megadják, módosítsunk bármelyik anyagon, de 
a vita végén fogadjuk el: 

 az Elnökség beszámolóját, 

 a 2011. évi gazdasági beszámolóját, 

 a 2012. évi költségvetés módosítását, 

 és a 2013. évi költségvetési tervet. 
 
 
   Összeállította: 

Székesfehérvár, 2012. április 17.    
 Dr. h.c. Dr. Szepes András 

 elnök 

 

 

 


